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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيـده اهللا فـال إ
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبـده 

 .َّلم تسليامورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وس
، وأصل هـذه  عىل ثامنية أبوابمرتبا  فهذا موجز يف املنطق رشحت فيه متن إيساغوجي بعبارة سهلةُأما بعد

 فجمعتها فكان هـذا  عىل مدار أربعة أشهرااللكرتونيةالكتاب هو جمموعة دروس ألقيتها يف بعض املواقع 
 .الكتاب الذي بني يديك

 .أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جميبواهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعل 
 

 أبو مصطفى البغدادي
  com.yahoo@abualmostafa للتواصل

٢٠١٢ - ١ - ٣٠ 
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 )الباب األول وفيه تسعة دروس ( 
 

 )الدرس األول  ( 
 
 مقدمة

 
 .بحث فيها عن أحوال التعريف والدليلمسائل ي: املنطق
 .صون الذهن عن اخلطأ يف أثناء صياغة التعريف أو الدليل: وفائدته

جهول ذلك أنه تارة جيهـل املْبمعنى أن التعريف والدليل ال غنى عنهام لإلنسان إذ مها الطريق للكشف عن 
ل ما هو الغاز أو املاس أو الفيزيـاء يشء من األشياء فيطلب العلم به وذلك بتعريفه كأن جيهمعنى اإلنسان 

ِّ هو كذا وكذا فهذا اجلواب يسمى تعريفا ألنه يعرفـك بالـيشء الـذي  لهأو الفقه أو املتواتر أو املنطق فيقال َ
 .جتهله

 يشء من األشياء ولكن يريد أن يعرف أهو صحيح أو ال كأن جيهل هل أن االبتعاد عن معنىوتارة ال جيهل 
 أو هـل أن ملـس املـرأة يـنقض ، أو هل أن اهللا واحـد، أو هل أن الفاعل مرفوع،مةالدين سبب لنهوض األ

الوضوء فيطلب ما يثبت له صحة تلك القضايا وهذا هو الدليل وسـمي دلـيال ألنـه يـدلك ويرشـدك إىل 
 .املطلوب

 .يواجه قضية ال يعرف صحتها وتارة ،فعلم أنه تارة يواجه اإلنسان مفردا جيهل معناه
 .األول يرتفع بالتعريف والثاين يرتفع بالدليلفاملجهول 

ثم إن التعريف والدليل كثريا ما يتطرق إليهام اخلطأ فال حيصل معهام اإلنسان عىل العلـم فـاحتيج إىل علـم 
يبحث عن كيفية صياغة التعريف والدليل بشكل صحيح وتبيـني الـرشوط الالزمـة لـذلك كـي يتجنـب 

 .ملنطقالوقوع يف الزلل فلذا وضعوا علم ا
التعريف الصحيح لليشء ال بد أن يكون مانعـا  أن : (حينام تدرس املنطق فستعلم أن من مسائله هي: مثال

 ).ّمن دخول غري املعرف يف التعريف
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عبادة ذات وضوء، فقد صار التعريف قارصا وغري مانع ألن الطواف :  هيَفإذا قيل لك ما الصالة ؟ فقلت
ف يف ّأيضا مع أهنا ليست من الصالة فحصل اخللل وهو دخول غري املعـربالبيت احلرام عبادة ذات وضوء 

 ألن م أن الطواف صـالة مـع أهنـا ليـست كـذلكِفهُالتعريف أي دخول الطواف يف تعريف الصالة مما سي
 .ّالقصد من التعريف هو جعله عالمة عىل املعرف يعرف به ما يدخل فيه وما ال يدخل

 أي ال  )أنـه يـشرتط يف الـدليل أن ال ينـتقض : (ستعلم أن من مسائله هيحينام تدرس املنطق ف: مثال آخر
 .توجد صورة ومثال يوجد فيها الدليل وال يوجد معها املدلول

 .لق من غري أب فدل عىل أنه ليس مثل البرشُإن عيسى إله والدليل عليه هو أنه خ: فإذا قال النرصاين
لوهيتـه أ أيضا ألنه خلق من غري أب بل ومن غري أم وال قائل با فيلزم عىل دليلك هذا أن يكون آدم إهل:قلنا

 .لوهيتهأفدل عىل أن خلق اإلنسان من غري أب ال يدل عىل 
فقد وجد الدليل وهو اخللق من غري أب يف آدم ومل يوجد املدلول وهـو كونـه فهنا أبطلنا الدليل ببيان ختلفه 

 .إهلا وهذا هو النقض
 ما حاجتنا لدراسة املنطق؟وهنا نصل إىل نقطة مهمة وهي 

 .ن احلاجة تكمن يف وضع ضوابط علمية للتعريف والدليل متنع الزلل فيهامأ:  هوواجلواب
 فإذا كانت حاجته هبذه األمهية فلم استغن عنه السلف؟: فإن قيل
الستقامة عقوهلم وصحة فطرهم وهذا بخالف من جاء بعدهم فقد زاغت كثري من العقول عن : واجلواب
، وذلك نظري النحو فقد استغنى الصحابة عن تدوينه الستقامة ألسنتهم فلام تطرق  يف التفكري السليمالنهج

 . وضع علم النحواللحن لكالم الناس
    السلف؟عن بعضذمه ورد فلم : فإن قيل

 .الختالطه يف بدايته بمسائل فلسفية مبنية عىل عقائد اليونان التي ختالف عقيدة املسلمني: قلنا
كتبا يف الرد عـىل  وألفوا ولكنه أيضا بعد أن صفاه املسلمون واجه نقدا قويا من قبل بعض العلامء: قيلفإن 

 املنطق؟
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مل نجد عاملا طعن يف املنطق إال وهو يعرتف بأن بعض مباحثه ومـسائله هـي حـق وإنـام انتقـد بعـض : قلنا
 املبحث الفالين من املنطق وضعوا بدلـه ال بأس ارفعوا: أبحاثه ورأى أهنا جمانبة للصواب فحينئذ نقول هلم

 !!.املبحث الذي ترونه صوابا فكان ماذا
ه مـن أساسـه بـل مـع منطـق إسـالمي ال  أننا مع نقد املنطق اليوناين ولكننا لسنا مع هدمـ:واخلالصة هي

 . وتوافقها التام مع النقل والعقلهستطيع أن ينقده حتى الكارهني له الستقامة أبحاثي
 . يوجد منطق إسالمي ومنطق يوناين املنطق هو املنطق وهو ضاللال: فإن قيل

 أن أبحاث هذا العلم تدور حول تصحيح الفكـر يف التعريـف والـدليل فهـل خيـالف واع َقد عرفت: قلنا
حاجتنا إىل مثل هذه األبحاث وهل يستغني عنها أحد وهل جتد علام من العلـوم يـستغني عـن التعـاريف 

 .  فارفعها وضع بدال عنها مبحثا مستقيام عندكر أن بعض األبحاث غري مستقيمةواألدلة كل ما يف األم
 .تأمل يرمحك اهللافقيقة عىل وجه احلفإذا تم هذا فحينئذ سيكون املنطق خادم العلوم كلها 

 
************************************************************************ 

 
  )  أسئلة ( 

 
  تقدم أين تكمن أمهية املنطق يف رأيك؟ يف ضوء ما-١
 ّ يف ضوء ما مر عليك هل ترى أن الصواب يف ترك دراسة هذا العلم؟-٢
 ل ترى أن املناقشة املذكورة مقنعة؟ه-٣
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  )الدرس الثاين( 
 

 التصور والتصديق 
 

ًقد علمت أن اإلنسان تارة جيهل مفردا ال يعرف معناه فيطلب تعريفا يرشحه له فيتص ور حينئذ ذلك اليشء ََ
 .وحيصل له العلم به

 . وتارة جيهل قضية ال يعرف صحتها فيطلب هلا دليال فيحصل له حينئذ التصديق بمضموهنا و العلم هبا
 .ره بالتعريفّأي أنك تارة جتهل تصور يشء ما فتطلب تصو

 .وتارة جتهل صدق قضية ما فتطلب التصديق هبا بواسطة الدليل
  هو التصديق؟فام هو التصور، وما

 .إدراك املفرد: التصور هو
 .مضمون القضيةإدراك : والتصديق هو
 .العلم واملعرفة باليشء: واإلدراك هو

 تـصور ألنـكإذا أدركت أن الصالة عبادة ذات أقول وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم فهـذا : مثال
 ).الصالة ( أدركت معنى 

نفسك أن اهللا واحد فهذا تصديق ألنك أدركـت صـحة مـضمون إذا أدركت وجزمت وحكمت يف : مثال
 ).اهللا واحد ( هذه القضية 
ٌزيد قائم: مثال آخر ٌ. 

َهنا إذا عرفت معنى زيد ما هو وهو شخص معني، وقائم ما هو وهو أنه واقف عـىل رجليـه فهـذا يـسمى 
 .ّتصورا

 زيدا يف الواقع هو  قائم فعـال َفإذا حكمت بأن زيدا قائم أي صدقت بمضمون هذه القضية بأن علمت أن
 .فهذا يسمى تصديقا
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ّوكذا إذا حكمت بأن زيدا ليس بقائم أي كذ بت بمضمون هذه القضية فهـذا يـسمونه يف املنطـق تـصديقا َ
 .أيضا

 .فالتصديق إما أن يكون باإلثبات ملضمون القضية، أو بالنفي ملضموهنا
 .التصديق هو إدراك الصدق أو الكذبإن التصور هو إدراك املعنى، و: وبعبارة أخرى نقول

 .فإدراكك ملعنى مفرد يسمى تصورا، وإدراكك لصدق حمتوى قضية أو كذهبا هو التصديق
 .إدراك وقوع مضمون القضية يف الواقع أو إدراك عدم وقوعه :فالتصديق هو

 :فتلخص أن اإلدراك ينقسم إىل قسمني
 .تصور -١
 .تصديق -٢

ء ما فيكون عنده جمهول تصوري ولكي يرفع هذا اجلهل عن نفسه ال بـد ومتى ما جهل اإلنسان تصور يش
 .من معلوم تصوري وهو التعريف

ومتى ما جهل اإلنسان التصديق بقضية ما فيكون عنده جمهول تصديقي ولكي يرفع هذا اجلهل عن نفـسه 
 .ال بد من معلوم تصديقي وهو الدليل

 :أجزاء هي ثم إن القضية وهي اجلملة اخلربية هلا ثالثة 
 .املوضوع -١
 .املحمول -٢
 .النسبة -٣

 .زيد قائم: مثال
 .فزيد هو املوضوع
 .وقائم هو املحمول

 .وثبوت املحمول للموضوع أي ثبوت القيام لزيد هو النسبة
 .سند إليه يشء وهو هنا زيد ألنه أسند ونسب إليه القيامُأي الذي ياملسند إليه فاملوضوع هو 
 .ي هو اليشء الذي يسند إىل الغري كالقيام فقد أسند إىل زيد أ املسندواملحمول هو
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 فهي ليست أمرا لفظيا كام هو احلال يف املوضوع االرتباط احلاصل بني املحمول واملوضوعوأما النسبة فهي 
ٌزيد قائم: واملحمول بل هي أمر عقيل ألنك حينام تقول ًفهم أنك تثبت القيام لزيد فالنسبة إذا هي ثبـوت ُ ي،ٌ

 .ملحمول للموضوع، أو نفي املحمول عن املوضوعا
 .ألن القضية قد تكون مثبتة وتسمى باملوجبة مثل زيد قائم

 .وقد تكون منفية وتسمى بالسالبة مثل زيد ليس بقائم
 . رّفإدراك زيد وفهم معناه تصو
 .رّوإدراك قائم وفهم معناه تصو

 .ًفالتصديق إذا هو احلكمم هو التصديق، وإدراك ثبوت القيام لزيد تصديق أي حكمك بأن زيدا قائ
 ).موضوع أو حممول ( إدراك املفرد = فالتصور
 ).أي النسبة بني املوضوع واملحمول( إدراك النسبة = والتصديق

 : وإليك بعض األمثلة كي يرسخ املعنى لديك
 .ٌ أحداهللاُ

 .هذه قضية موجبة أي مثبتة فـ اهللا أي لفظ اجلاللة موضوع، وأحد حممول
 .فإدراك معنى اهللا تصور، وإدراك معنى أحد تصور وحكمك بثبوت األحدية هللا هو التصديق

 . اهللاُ رسولٌحممد
 .هذه قضية موجبة أي مثبتة فـ حممد صىل اهللا عليه وسلم موضوع، ورسول اهللا حممول

مـد ا حملـسيدن  بثبوت الرسـالة وحكمكفإدراك معنى حممد هو املوضوع وإدراك معنى رسول اهللا حممول 
 .صىل اهللا عليه وسلم تصديق

 .ليس كمثله يشء
 .املعنى ليس يشء مثل اهللا

 .فهي قضية سالبة أي منفية فـ يشء موضوع وكمثله حممـول، ولـيس هنـا أداة دالـة عـىل الـسلب والنفـي
 وحكمك بأنه ليس يشء ،إدراك معنى يشء تصور، وإدراك معنى كمثله تصور، وإدراك معنى ليس تصورف

 . حانه تصديقكمثله سب
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  )أسئلة ( 
 

 ّ يف ضوء ما مر عليك ما الفرق الواضح بني التصور والتصديق؟-١
  هل يمكن أن يوجد التصديق بدون تصور ومل؟-٢
 ّ كيف متيز بني القضية املوجبة والقضية السالبة؟-٣

 
 )متارين ( 

 
 :ز التصور من التصديق يف األمثلة التاليةّمي
 . اإلنسان-١
 . غالم زيد-٢
 . احلمد هللا رب العاملني-٣
 .    إنام األعامل بالنيات-٤
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  )الدرس الثالث(  
 

  إدراك النسبةأقسام 
 

 .وصول النفس إىل املعنى: اإلدراك هو
 .معرفتك وفهمك ملعنى الصالة هو إدراك: مثال

واء أكـان تـصورا أو م زيد هـو اإلدراك أي سـنحو قا جلملة م سواء أكان ملفرد كزيد، أًفتعقلك ألي معنى
 .تصديقا
 : ينقسم إىل أربعة أقسام هي للنسبةواإلدراك

 .إدراك اليشء إدراكا جازما:  اليقني وهو-١
 .إدراك اليشء إدراكا راجحا:  الظن وهو-٢
 .إدراك اليشء إدراكا متساويا:  الشك وهو-٣
 .إدراك اليشء إدراكا مرجوحا:  الوهم وهو-٤

 .ية موجبةهذه قض) ٌزيد قائم : ( مثال
 .فإذا أدركت وحكمت يف نفسك بشكل جازم بمضمون هذه القضية فهذا يقني

ز قيامه وعدم قيامه ولكن جتويزك للقيام هو األقرب واألقوى والراجح فهذا التجويز يسمى ّوإذا كنت جتو
 .الطرف الضعيف واملرجوح وهو عدم قيامه ومهايكون ظنا، وحينئذ 

 .ترجح شيئا فهذا يسمى شكاوإذا تساوى عندك األمران ومل 
 .هذه قضية سالبة) زيد ليس بقائم : ( مثال

 .فإذا أدركت وحكمت يف نفسك بشكل جازم بمضمون هذه القضية فهذا يقني
وإذا كنت جتوز قيامه وعدم قيامه ولكن جتويزك لعدم القيام هو األقرب واألقوى والراجح فهذا التجـويز 

ف واملرجوح وهو قيامه ومها، وإذا تـساوى عنـدك األمـران ومل الطرف الضعي يسمى ظنا، وحينئذ يسمى
  .ترجح شيئا فهذا يسمى شكا
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 :وإذا أردنا أن نقرب هذا األقسام بذكر النسبة املئوية نجد أن
  .%١٠٠= اليقني 
  . %٩٩ إىل ٥١= والظن

  .%٥٠= والشك 
  . %٤٩ إىل ١= والوهم

 .وأما الصفر فيمثل اجلهل وخلو الذهن
 ).ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا ( إدراكك ملضمون : نيمثال اليق

 .فنحن كمسلمني نحكم بصدق هاتني القضيتني بشكل جازم يقيني ال يقبل الشك إطالقا
 .أغلب قضايا الفقه يدركها الفقيه عىل وجه الظن نحو صالة الوتر مستحبة: ومثال الظن
 ظنه أن صالة الوتر مستحبة فهذا يعني أنه جيعـل صالة الوتر واجبة فالشخص إذا غلب عىل: ومثال الوهم

 .وجوهبا مرجوحا فيكون اإلدراك املتعلق هبا ومها
ح أحد األمـرين فإنـه يتوقـف يف املـسألة ِّإذا استوى األمران عند املجتهد ومل يستطع أن يرج: ومثال الشك

 .ويقول اهللا أعلم
 ه األقسام؟ وهنا سؤال وهو أن التصديق إدراك النسبة بأي قسم من هذ

 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: اجلواب هو 
 .فإذا حكمت مثال بقيام زيد بصورة يقينية أو صورة ظنية فهذا تصديق

مـن  هذا وأما إذا أدركت النسبة عىل وجه الشك بتحققها أو عىل وجه الوهم وهو أضعف من الشك فليس
 . التصديق بل من التصور
سك يف قيام زيد أو عدم قيامه يف الواقع فال تكـون مـصدقا بالنـسبة ألنـك مل حتكـم ألنك إذا ترددت يف نف

 .بمضموهنا كام هو واضح
 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: فتلخص أن التصديق هو

 .إدراك ليس فيه حكم: وأن التصور هو
 .سواء أدركت املوضوع فقط مثل زيد
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 .قائمأو أدركت املحمول فقط مثل 
ركت نسبة املحمول إىل املوضوع مثل القيام لزيد عىل وجه الشك ومثله الـوهم فهـذا كلـه مـن أمثلـة أو أد

 .التصور
 .فالتصديق ال يتعلق إال بالنسبة

 .وأما التصور فتارة يتعلق باملفرد، وتارة يتعلق بالنسبة
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  كيف تفرق بني الظن والوهم؟-١
  إذا كان التصور قد يتعلق بالنسبة مثل التصديق فام الفرق بينهام يف هذه احلالة؟-٢
 أشهر علمت أهنا صـحيحة فـام الفـرق بـني اإلدراك ٦ إذا قرأت معلومة يف كتاب فارتبت منها ثم بعد -٣

 األول والثاين؟
 

 )متارين ( 
 

 :ايا اآلتيةما نوع إدراكك للقض
 . اهللا نور السموات واألرض-١
 . صالة اجلامعة فرض كفاية-٢
 . ملس املرأة ينقض الوضوء-٣
 . دراسة املنطق مفيدة-٤
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 " خمططات توضيحية "
 

 اإلدراك
 

      شك                وهميقني                  ظن                                                                              
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 )درس الرابعال( 
 

 أقسام التصور والتصديق 
 

 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: َقد علمت أن التصديق هو
 .ما ليس كذلك أي سواء أدركت مفردا أو نسبة عىل وجه الشك والوهم: ّوأن التصور هو

 .رضوري، ونظري: منهام ينقسم إىل قسمنيونريد أن نبني هنا أن كال 
 .ما ال حيتاج إىل تفكر: فالرضوري
 .ما حيتاج إىل تفكر: والنظري

كل ما يدرك باحلواس الظاهرة وهي السمع والبـرص والـذوق والـشم واللمـس : مثال التصور الرضوري
 .كإدراك معنى احلرارة والربودة واحلالوة واملرارة واخلشونة والنعومة وغريها

كذا ما يدرك باحلس الباطن أي ما نعلمه من أنفسنا من صفات وأحوال كعلـم اإلنـسان بجوعـه وشـبعه و
 . وخوفه وفرحه وأمله ونحو ذلك

 .فال نحتاج إىل فكر كي نتصور تلك املعاين أي أننا نستغني عن تعريفها
تـاج إىل فكـر وطلـب ومثال التصور النظري إدراك معنى النبي واملبتدأ والقياس واملرسـل وغريهـا ممـا حي

 .تعريف يرشح لنا هذه الكلامت
ومثال التصديق الرضوري الواحد نصف االثنني والنار حارقة والسامء فوقنا واألرض حتتنا فهذه ال حتتاج 

 .إىل دليل كي يثبت صحتها
ج حممد رسول اهللا واألمر يدل عىل الوجوب والنهي يدل عىل التحريم فهذه حتتـا: ومثال التصديق النظري
 .إىل دليل يثبت صحتها

وبعبارة أخرى إن الرضوري من التصور أن جيد اإلنسان يف نفسه تصورا ومعرفة باليشء من غري حاجة إىل 
 .ّشخص يعرفه به
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والرضوري من التصديق أن جيد اإلنسان يف نفسه معرفة بصحة القضية أو عدم صـحتها مـن غـري حاجـة 
 .لدليل

 . حتاجان إىل فكر ونظرأما النظري من التصور والتصديق في
 :فاحلاصل هو أربعة أقسام

 .تصور رضوري -١
 .تصور نظري -٢
 .تصديق رضوري -٣
 .تصديق نظري -٤

 .ويسمى الرضوري بالبدهيي أيضا
ثم إن كون اليشء بدهييا ال يعني بالرضورة معرفة مجيع الناس به ألنه قد حيول بينهم وبني معرفته سبب من 

 .األسباب
 ال يتصور األلوان وال يعـرف املرئيـات فـال يعـرف - نسأل اهللا العافية -اسة البرص حلقد افهو من : مثال

قـد افهـو َمـن طلوع الشمس وال إقبال الليل بينام يعرفها بالرضورة من يملك حاسة البرص وكـذا قـل يف 
 .  فهي بالنسبة إليه نظرية وبالنسبة ملن رآها وذاقها رضوريةحاسة الذوق والشم وغريمها

 .ًَامْلِ عَدَقَ فًاَّسِ حَدَقَمن ف: ذا قالواول
النصارى حينام يقولون إن اهللا ثالثـة وهـم األب واالبـن وروح القـدس ولكـنهم واحـد يف نفـس :  مثال
 .الوقت

هم حـال بيـنهم وبـني  بعـضفهذا مما يعلم بالرضورة وببداهة العقل استحالته ولكن قيام الشبهة يف أذهـان
 .الشبهة رشط يف إدراك الرضوريفانتفاء ، إدراك البدهيي

وبام تقدم نعلم أن البحث املنطقي إنام هو عىل التصور والتصديق النظريني ألهنام اللذان حيتاجان للتعريـف 
 .والدليل

 .قسم يف التصور، وقسم يف التصديق: وأبحاث املنطق قسامن
 .ومبحث التعريف يف القسم األول، ومبحث الدليل يف القسم الثاين
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  )لةأسئ(  
 

 ؟تعريفاهتاأذكرها مع ق ير والتصدّ يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام التصو-١
؟ وما هي  هل حصل وإن قامت يف نفسك شبهة منعتك من معرفة ما هو بدهيي ثم انكشف األمر عنك-٢

  ؟هذه الشبهة
  إذا ذهبت إىل طبيب تصف له أملك فأخذ يسألك ثم كشف عليك وعرف سبب املرض فام الفـرق بـني-٣

 علمك بمرضك وأملك وعلم الطبيب به؟
 

 )متارين ( 
 

 : الرضوري من النظري يف األمثلة اآلتيةّعني
 . إدراك اجلن-١
 . إدراك الكهرباء-٢
 . بارد اهلواء-٣
 . األرض تدور حول نفسها-٤
 . القرآن كالم اهللا-٥
 . الكل أكرب من اجلزء-٦
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 "  توضيحية خمططات"
 

 العلم
 

                                     تصديق    تصور
 

         نظري            رضوري                     نظري رضوري                                                    
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  )الدرس اخلامس ( 
 

 أقسام الداللة
 

ٌقد علمت أن أبحاث املنطق منحرصة يف قسمني َِ ٍقسم يف التصورات، وقسم يف التصديقات: َ ٍ. 
ِ يف مبحث التصورات نحتاج إىل ذكر بعض األمور املتعلقة باللفظ تعرف بمباحث األلفاظ خلوقبل أن ند ُِ

وذلك ألن ذكر التعريف والدليل للناس يكون بواسطة ألفاظ فاحتجنا إىل ذكر تلك األمور اللفظية متهيـدا 
 .لتصديقاتلدراستنا مباحث التصورات وا

 ندرس مباحث األلفاظ يف املنطق مـع أنـه هيـتم باملعـاين ال َومن هنا جياب عىل سؤال يذكره البعض وهو مل
 باأللفاظ؟
ألن تلك األلفاظ هي الواسطة يف نقل املعاين فاحتجنا إىل دراسة قليلة فيها تساعدنا عـىل النقـل : واجلواب

 .الصحيح للمعنى
تي تبحث يف املنطق ال ختتص بلغة دون أخرى فتنطبق عىل العربية واليونانية ثم إن تلك األبحاث اللفظية ال

 .وغريمها
 : وسنذكر فيها مبحثني

 .أقسام الداللة: األول
 .أقسام اللفظ: الثاين

 .َ آخرٍ من يشءٍ يشءُفهم: فالداللة هي
جـد شـخص عنـد إذا كنت يف بيتك فسمعت طرقا عىل الباب فسوف ينتقل ذهنك مبارشة إىل أنه يو: مثال

 .الباب فتذهب لتخرج إليه
 .فهنا الطرقة أرشدتك إىل وجود شخص

 .فالطرقة تسمى داال
 .ووجود شخص عند الباب يسمى مدلوال
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 .واالرتباط احلاصل بني الدال واملدلول هو الداللة أي أن انتقال ذهنك من الطرقة إىل الشخص هو الداللة
 . النسبة واالنتقال الذهني من الدال إىل املدلولفليست الداللة هي الدال أو املدلول بل هي

ُاليشء املفهم ليشء آخر :فالدال هو ُِ.  
 .اليشء املفهوم من يشء آخر: واملدلول هو

 :والداللة تنقسم إىل قسمني
 .التي يكون الدال فيها لفظا: داللة لفظية وهي

 .التي يكون الدال فيها غري لفظ: داللة غري لفظية وهي
 .صوت مشتمل عىل بعض األحرف: واللفظ هو

 .لفظ زيد يدل عىل شخص معني، ولفظ نخلة يدل عىل الشجرة ذات التمر: اللفظيةالداللة مثال 
 .فلفظ نخلة دال والشجرة ذات التمر مدلول، وفهم املعنى من هذا اللفظ هو الداللة اللفظية

 . ما نار تشتعل يف مكانبوجودلم د فستعإذا نظرت إىل السامء فرأيت دخانا أسو: غري اللفظيةالداللة ومثال 
 .فالدخان دال والنار مدلول وانتقال ذهنك من الدخان إىل النار هو الداللة

 .) عقلية - طبعية-وضعية: ( وكل من الداللة اللفظية وغري اللفظية يقسامن إىل ثالثة أقسام هي
 أي جرى اتفاق عىل أن هذا اليشء ،الداللة احلاصلة من الوضع واالصطالح: الداللة الوضعية وهي: أوال

 .قد وضع عالمة عىل هذا اليشء فمتى أطلق فهم منه ذلك اليشء
 بكلمـة سـيارة فهـم َاللغات فكلها من باب الداللة الوضـعية فـإذا نطقـت: مثال الداللة اللفظية الوضعية
 . السامع تلك اآللية املعروفة

 . ولكل قوم لغتهم اخلاصة هبم
إشارات املرور فأنت إذا رأيت اللون األمحـر سـتوقف سـيارتك وإذا : اللفظية الوضعيةومثال الداللة غري 

رأيت األخرض رست، وهذه داللة وضعية ألن النظام الدويل قد اصطلح عىل جعل هذه األلوان داللة عىل 
 .التوقف أو السري وهي ليست لفظا كام هو واضح

 .بع اإلنسان أو عاداتهالتي يكون منشأها ط: الداللة الطبعية وهي: ثانيا
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لفظة أخ إذا توجعت من يشء كأن متيش وتدوس عـىل مـسامر فبغـري شـعور : مثال الداللة اللفظية الطبعية
 .تقول أخ فتجد صديقك يفهم من هذه اللفظة مبارشة أنك تتأمل

 . ألملوهذه اللفظة مل توضع لتدل عىل األمل ولكن اعتاد كثري من الناس أن ينطقوا هبا حني الشعور با
 اصفر وجهه فجأة فستعلم مبارشة أنه خائف من يشء مـا َمنإذا رأيت : ومثال الداللة غري اللفظية الطبعية

 .وهذه داللة طبعية ألن اإلنسان بطبعه وبغري إرادته يصفر عند اخلوف
ل أن األثر  وهي تكون حمكومة بقواعد عقلية مث،الداللة التي تنشأ بسبب العقل: الداللة العقلية وهي: ثالثا

يدل عىل املؤثر والفعل يدل عىل الفاعل فهي ال تنشأ مـن وضـع اإلنـسان واصـطالحه وال بـسبب طبعـه 
 .وعاداته بل بسبب اللزوم العقيل بني الدال واملدلول

 .داللة اللفظ عىل الالفظ ألن اللفظ أثر فال بد له من فاعل:  مثال الداللة اللفظية العقلية
ف اجلدار فأنت ستعلم بال شك أنه هناك منحنح أي إنـسان موجـود ألن هـذا فإذا سمعت نحنحة من خل

 .تلفظ بهالصوت يستحيل أن يوجد من غري شخص ي
 . أثر ومؤثر فالدخان أثر والنار مؤثرنا يوجدهفداللة الدخان عىل النار : ومثال الداللة غري اللفظية العقلية

 :واحلاصل أن الداللة ستة أقسام هي
 .لفظية الوضعيةالداللة ال -١
 .الداللة غري اللفظية الوضعية -٢
 .الداللة اللفظية الطبعية -٣
 .الداللة غري اللفظية الطبعية -٤
 .الداللة اللفظية العقلية -٥
 .الداللة غري اللفظية العقلية -٦

 :بقي أن نقارن بني هذه الدالالت فنقول
 .الداللة الوضعية منشأها الوضع واالصطالح

 .أها جبلة اإلنسان أو عاداته وال عالقة هلا بالوضعوالطبعية منش
 .والعقلية منشأها الدليل العقيل
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 .والوضعية ختتلف من وضع إىل آخر الختالف األوضاع واللغات
 .والطبعية قد ختتلف باختالف عادات الناس

 .والعقلية ال ختتلف من قوم إىل آخرين
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

ُ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الدال واملدلول والداللة؟-١ ِّ 
 الوضعية والطبعية والعقلية؟ :  ما الفرق بني الدالالت الثالث-٢
األثر يدل عىل املسري والبعرة تدل : حني سئل بم عرفت ربك فقال من أي الداللة تصنف قول األعرايب -٣
  البعري فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أال تدل عىل العليم اخلبري؟ عىل

    .ٍّوالربوج هي الكواكب العظيمة، والفجاج مجع فج وهي الطريق الواسع بني اجلبلني
 

 ) متارين ( 
 

  نوع الداللة يف األمثلة التالية ؟ّعني
 األنـني عـىل -اب عـىل جهـة القبلـة  املحـر- صهيل الفرس عىل طلب املـاء-ارتفاع النبض عىل احلمى( 

 جـرس - صوت املؤذن عـىل دخـول الوقـت- عقرب الساعة عىل الوقت- التثاؤب عىل النعاس-املرض
 ).  اهللا ال إله إال هو احلي القيوم عىل معناها -املدرسة عىل انتهاء االسرتاحة 
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 " خمططات توضيحية "
 

 الداللة
 

                 غري لفظية             لفظية                                                                          
 

      وضعية       طبعية         عقلية       وضعية       طبعية         عقلية                                    
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 )درس السادسال( 
 
 فظية الوضعيةأقسام الداللة الل
 

ُقد علمت أن الداللة تنقسم إىل ستة أقسام قد مر ذكرها، ثم إن الداللة اللفظية الوضعية تنقسم بدورها إىل  َّ َ َ َ َ
 : ثالثة أقسام هي

 .داللة اللفظ عىل متام ما وضع له: مطابقة وهي -١
 .داللة اللفظ عىل جزء ما وضع له: تضمن وهي -٢
 .ىل اخلارج عن معناه املوضوع لهداللة اللفظ ع:  التزام وهي-٣

 وعىل ، وعىل بعض املعنى تضمن،بمعنى أن اللفظ إذا وضع ليدل عىل معنى فداللته عىل كل املعنى مطابقة
 .خارج عن املعنى املوضوع له ولكنه الزم له التزام

مـه هـو داللـة  مكتوبة عىل أوراق، فداللته عىل هـذا املعنـى بتامأسطرلفظ الكتاب معناه هو جمموعة : مثال
 .مطابقة

 .وداللته عىل جزء معناه مثل داللة لفظ الكتاب عىل الورق فقط، أو عىل املكتوب فقط هو داللة تضمن
وداللته عىل خارج عن معناه وتعريفه ولكن يوجد بينهام ارتبـاط والتـزام مثـل داللـة لفـظ الكتـاب عـىل 

 .التزامداللة الكاتب الذي كتبه هو 
 تعريف معنى الكتاب، ولكن ال يمكن أن توجد تلك الصحائف املكتوبـة بـدون فالكاتب ليس بداخل يف

 .كاتب يكتبها فلذا سميت بداللة التزام ألن الكتاب يستلزم وجود الكاتب
 .الصالة هي جمموعة من األقوال واألفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم: مثال

 . مطابقةفداللة لفظ الصالة عىل مجيع هذه األقوال واألفعال
 .وعىل بعضها كالركوع أو السجود أو التشهد تضمن

 .وعىل املصيل والوضوء التزام
 .التزام والنسبة بينهام ، املدلول والالزم هو، الدالفامللزوم هو
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فلفظ الكتاب دال عىل الكاتب فيكون الكتاب ملزوما، والكاتب الزما واالنتقال من الكتـاب إىل الكاتـب 
 .التزام
 . نزل املطر فستبتل األرض أي أن نزول املطر دال عىل ابتالل األرضإذا:  ونقول

والنسبة بينهام أي الـربط واالنتقـال مـن األول للثـاين ، فامللزوم هو نزول املطر والالزم هو ابتالل األرض
  ).التزاما ومالزمة ولزوما وتالزما( يسمى 

 . والالزم قسامن الزم أعم والزم مساو
 .لزوجية لألربعةلزوم ا: مثال األعم

 . الزوجيةالزمة لألربعة ألنه كلام وجدت األربعة وجدت - بال كرس ٢ومعناها االنقسام عىل  -فالزوجية 
 .ولكنها ليست خمتصة باألربعة فهي الزمة للستة والثامنية والعرشة وغريها

 .وغريه) األربعة ( فلذا يقال عىل الزوجية إهنا الزم أعم ألهنا توجد يف امللزوم 
 .لزوم النهار لطلوع الشمس: ومثال املساوي

 .فكلام طلعت الشمس وجد النهار، وكلام وجد النهار كانت الشمس قد طلعت
 .فهنا توجد مالزمة من اجلانبني

 :أربع قواعد هيفإذا كان الالزم أعم فهنا 
 .كلام وجد امللزوم وجد الالزم -١
 .وليس كلام وجد الالزم وجد امللزوم -٢
 .تفى الالزم انتفى امللزومكلام ان -٣
 .وليس كلام انتفى امللزوم انتفى الالزم -٤

 : فاألربعة ملزوم، والزوجية الزمكام يف األربعة والزوجية
 .فكلام وجدت األربعة وجدت الزوجية

 .غريها كالثامنيةيف وجد تْوليس كلام وجدت الزوجية وجدت األربعة إذ قد 
 .وكلام انتفت الزوجية انتفت األربعة

 .وليس كلام انتفت األربعة انتفت الزوجية جلواز حتقق الزوجية مع الثامنية مثال
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 .أربع قواعد أيضاوإذا كان الالزم مساويا فهنا 
 .كلام وجد امللزوم وجد الالزم -١
 .وكلام وجد الالزم وجد امللزوم -٢
 .كلام انتفى الالزم انتفى امللزوم -٣
 .مكلام انتفى امللزوم انتفى الالز -٤

 : الشمس النهارودوجيف كام 
 .فكلام وجدت الشمس وجد النهار
 .وكلام وجد النهار وجدت الشمس
 .وكلام انتفى النهار انتفت الشمس
 .وكلام انتفت الشمس انتفى النهار

 
 ************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  عن الفرق بني املطابقة والتضمن وااللتزام بعبارة من عندك؟ِّعرب يف ضوء ما تقدم -١
  ما الفرق بني امللزوم والالزم واملالزمة؟ -٢
  كيف تفرق بني الالزم واألعم والالزم املساوي؟-٣
 

 )متارين ( 
 

  نوع الداللة اللفظية الوضعية يف األمثلة التالية؟ّبني: أوال
 . السيارة عىل حمركها-١
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 . عىل اجلدران السقف-٢
 . الدار عىل غرفه-٣
 . احلج عىل العبادة-٤
 . العقد عىل اإلجياب والقبول-٥

 ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية من حيث العموم واملساواة ؟: ثانيا
 . الفردية للثالثة-١
 . احلرارة للنار-٢
 . السواد للغراب-٣
  . البنوة لألبوة-٤
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 "ية  خمططات توضيح"
 

 اللفظ الدال بالوضع
 

 

 متام ما وضع له         بعض ما وضع له          خارج عام وضع له                                
 )التزام )                         ( تضمن                   ( )     مطابقة (                                          

                                  
           الزمملزوم                                                                               

                                                   
 أعم                      مساو                                                                                                                 
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  )الدرس السابع( 
 

 رشط الداللة االلتزامية 
 

 .مطابقة، وتضمن، والتزام: َقد علمت أن الداللة اللفظية الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام
 .الزم ذهنيا بني امللزوم والالزمولداللة االلتزام رشط رئييس يف املنطق هو أن يكون الت

 :ألن الالزم ثالثة أقسام
  ) معترب. ( الزم ذهني فقط -١
  )غري معترب. ( الزم خارجي فقط -٢
 ) معترب . (الزم ذهني وخارجي معا -٣

 . ما كانت املالزمة بينه وبني امللزوم يف التصور وعامل الذهن:  فالالزم الذهني
 .الزمة بينه وبني امللزوم يف الواقع اخلارجي دون التصور الذهنيما كانت امل: والالزم اخلارجي

 .ما كانت املالزمة بينه وبني امللزوم يف التصور ويف الواقع اخلارجي معا: والالزم الذهني واخلارجي معا
  )فضابط الالزم الذهني فقط يتحقق يف العدم وامللكة أي يف عدم الصفة ووجود تلك الصفة ( 

َفهو عدم البرص فهذا عدم، والبرص ملكة أي وجودالعمى : مثال َ َ. 
فيلزم أن حيصل يف ذهنه تصور البرص بـال شـك ألن ) عدم البرص ( فمن تصور معنى العمى يف عقله وهو 

ُ فحيـث تـصور الـذهن العمـى - نسأل اهللا العافيـة -العمى معناه أن هنالك برصا قد ذهب فصار أعمى 
 .تصور معه البرص

البرص الزم، وهذا التالزم يف الذهن فقط وإال فبينهام يف اخلارج تعاند وتنايف فكيف تـصري العمى ملزوم وف
 .العني عمياء ومبرصة بنفس الوقت هذا حمال

أن معنى العمى املطابق هو عدم تلك احلاسة ومعناه الالزم له هـو البـرص وهـذا الـتالزم بـني هو والقصد 
 .ال فيستحيل اجتامعهام يف خارج العقل يف حمل واحدالعمى والبرص تالزم يف داخل العقل فقط وإ

 .اخلرس وهو عدم النطق وملكته النطق: مثال
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 .فمتى تصور واستحرض شخص يف عقله اخلرس سيستحرض معه النطق ألنه عدم النطق
 .ْالتالزم يف الذهن فقط إذ كيف جيتمع النطق وعدمه يف حمل واحدهذا  و لهاخلرس ملزوم والنطق الزمف

 . اجلهل وهو عدم العلم وملكته العلم:مثال
 . فمتى تصور شخص اجلهل سيتصور معه العلم ألنه عدم العلم

ْالتالزم يف الذهن فقط، إذ كيف جيتمع اجلهل باليشء والعلم به يف حمل  له وهذا اجلهل ملزوم والعلم الزمف
 .واحد يف وقت واحد

 هـو تـالزم داخـل الـذهن فقـط ويـستحيللكـة ووهكذا ففي كل هذه األمثلة يوجد تالزم بني العدم وامل
 .جوده يف اخلارجو
  ).و اخلارجي معا يتحقق يف داللة الفعل عىل الفاعل واملفعول وضابط الالزم الذهني(  

َالرضب فهو فعل وهو يدل بال شك عىل من صدر منه الرضب وهو الضارب وعىل مـن وقـع عليـه : مثال
فاعـل والـيشء صدر من الوع يشء عىل يشء فاليشء األول الرضب وهو املرضوب ألن الرضب معناه وق

 .الثاين مفعول
 .فإذا تصورت يف ذهنك معنى الرضب استحرضت معه ضاربا ومرضوبا فداللة الرضب عليهام بااللتزام

ونوع اللزوم هو لزوم ذهني وخارجي معا ألنه كام أنه يف الذهن يوجد تـالزم ففـي خـارج الـذهن يوجـد 
 !!.د يف الواقع رضبا يصدر من دون ضارب وحمل يقع عليه الرضبتالزم أيضا فهل جت

 .اخللق يدل عىل اخلالق واملخلوق: مثال
 .فإذا تصورت يف ذهنك اخللق فستتصور معه اخلالق واملخلوق

 .وهذا التالزم يف الذهن ويف اخلارج أيضا
َاإلكرام يدل عىل املكرم واملكرم: مثال ِ. 

َمكرما ومكرمافإذا تصورت اإلكرام تصورت معه  ِ. 
 .وهكذا ففي كل هذا األمثلة يوجد تالزم بني امللزوم والالزم يف الذهن واخلارج معا

وهذان الالزمان أعني الذهني فقط والذهني واخلارجي معا مها املعتربان يف املنطق ألنه ينتقل الذهن فـيهام 
 .همبسهولة من امللزوم إىل الالزم وأما الالزم اخلارجي فغري معترب عند
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 ).وضابط الالزم اخلارجي فقط يتحقق فيام حيتاج إىل دليل أو مشاهدة ( 
 .احلدوث للعامل: همثال

 .فثبوت احلدوث للعامل يفتقر إىل دليل
 .فالعامل ملزوم واحلادث الزم

  يف ذهنك تصورت معه احلدوث؟- وهو كل ما عدا اهللا سبحانه -فهل إذا تصورت العامل  
حلدوث للعامل يفتقر إىل برهان عقيل يثبت ذلك فليس جمـرد تـصور العـامل  كـاف كال ألن ثبوت ا: اجلواب

 .لتصور احلدوث معه
 .الوحدانية لإلله: همثالو

 .فثبوت الوحدانية له حيتاج إىل دليل
 .فاإلله ملزوم والوحدانية الزمة

 ؟ افهل إذا عرفت وتصورت اإلله يف ذهنك لزم أن تتصوره واحدا أحد
 ملا أرشك به أحد ولكان املرشكون بمجرد أن يتصوروا معنـى اإللـه يف اللغـة حيكمـون كال وإال: واجلواب

 .بوحدانيته واستحالة التعدد
 .السواد للغراب: همثالو

فثبوت السواد للغراب الزم له ولكن هذا اللزوم حيتاج إىل مشاهدات مسبقة فالنـاس رأوا أن كـل غـراب 
   السواد معهأسود فصاروا كلام ذكروا الغراب استحرضوا

 .فالغراب ملزوم والسواد الزم
 .ولو أن شخصا مل ير الغراب ألمكن أن يتصوره أبيض أو عىل لون آخر

 .فال توجد مالزمة عقلية بني الغراب والسواد وإنام شاء اهللا سبحانه أن جيعله أسود
 .البياض للثلج: همثالو

 .فثبوت البياض للثلج يتوقف عىل املشاهدة
 . ير الثلج ألمكن أن يتصوره أسود أو عىل لون آخرولو أن شخصا مل

  .فال توجد مالزمة عقلية بني الثلج والبياض وإنام شاء اهللا سبحانه أن جيعله أبيض
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ففي كل هذه األمثلة ال يوجد تالزم ذهني عقيل بل هو إما أن يفتقر إىل دليل وإما أن يكون بيـنهام توافـق يف 
 .اب وال يوجد تالزم ذهنيالعامل اخلارجي مثل السواد والغر

أن املنطقيني يشرتطون لقبول الداللة االلتزامية وجود التالزم الذهني بني امللزوم والـالزم : واخلالصة هي
  .فلذا ال يعتدون بالسواد للغراب ونحوه

 .وهذا جمرد اصطالح هلم قد ال تنفعنا مراعاته يف العلوم الرشعية وغريها فاألوىل هو التعميم
وأما يف فن األصول أو يف البيـان فـإهنم ال يـشرتطون يف داللـة االلتـزام أن : خ السنويس رمحه اهللاقال الشي

يكون اللزوم ذهنيا بل مطلق اللزوم بأي وجه كان، وبذلك كثرت الفوائد التي يستنبطوهنا بداللة االلتـزام 
. نطـق مـع حاشـية البـاجورياهـ رشح املخترص يف فن امل. من ألفاظ القرآن والسنة وألفاظ أئمة املسلمني

 . ٣٧مطبعة التقدم العلمية ص 
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع الالزم؟-١
  كيف يدل العمى عىل البرص مع أهنام ال جيتمعان ؟  -٢
 ناطقة وغريهم يف داللة االلتزام؟  ما هو الفرق بني امل-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية 
  . الطامطة عىل احلمرة-٤  العسل عىل الشمع-٣ . القتل عىل املقتول-٢.ّ الصم عىل السمع-١
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 " خمططات توضيحية "
 

 الالزم
 

    ذهني وخارجي        خارجي          ذهني                                                  
 )غري معترب         ( )     معترب       (   )         معترب          (                                              
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 )الدرس الثامن ( 
 

 أقسام اللفظ 
 

 .صوت مشتمل عىل بعض األحرف: اللفظ هو
 .مسموع باألذن ويشتمل عىل الزاي والياء والدالمثل زيد فإنه صوت 

 .وينقسم إىل مفرد ومركب
 .ما ال يدل جزئه عىل جزء معناه: فاملفرد

 .ما يدل جزئه عىل جزء معناه: واملركب
يدل عىل شـطر هـذا ) غالم ( هذا لفظ مركب ألن معناه غالم تابع ومملوك لزيد، فلفظ ) غالم زيد : ( مثال

 .يدل عىل الشطر الثاين فيكون مركبا ألنه قد دل جزء اللفظ عىل جزء املعنى ) زيد( املعنى، ولفظ 
   وأما لفظ غالم أو لفظ زيد فمفرد ألنه ال يدل جزء اللفظ عىل جزء املعنـى، فمـثال لفـظ زيـد متكـون مـن

  الباقي؟ فهل الزاي مثال تدل عىل يد زيد والياء تدل عىل رأسه والدال تدل عىل)  والدال - والياء-الزاي(
 .كوحدة كاملة يدل عىل زيد وليست أجزائه تدل عىل جزء معناه) زيد ( كال فهذا اللفظ : اجلواب

 .واملركب متى ما صار علام صار مفردا
 .فعبد اهللا يراد به اسام لشخص هو مفرد ألنه ال يدل جزء اللفظ حينئذ عىل جزء املعنى

 .فهو مركب) إين عبد اهللا: قال: ( عاىل كقوله ت بل الوصفأما إذا أريد به غري العلمية
وهكذا أصول الفقه، ومصطلح احلديث، وأصول الدين إذا أريد هبا أسـامء علـوم خمـصوصة فهـي مفـردة 

 . وهي يف األصل مركبة من كلمتني
 :واملفرد ينقسم إىل ثالثة أقسام هي

 . وهي تسمى بالفعل عند النحاة مثل رضبكلمة -١
 .حاة مثل زيدوهو االسم عند الن اسم -٢
 . وهو احلرف عند النحاة مثل يفأداة -٣
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 .احلرف أداةوفاملناطقة يسمون الفعل كلمة 
 :واملركب ينقسم إىل قسمني

 .ما ال حيسن السكوت عليه:  مركب ناقص وهو-١
ٍمثل غالم زيد، وشجرة  .ٍ مجيلةٍ
 . وال حممول لهوسكت مل يذكر كالما مفيدا ألنه موضوعأو شجرة مجلية ألن من قال غالم زيد 

 . ما حيسن السكوت عليه:  مركب تام وهو-٢
 .مثل زيد قائم، وقام زيد
 :واملركب التام قسامن

 .كالم حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-أ
 .كالم ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-ب
ٌقام زيد فهذا الكالم يسمى خربا ألنه حيتمل الصدق والكذب ألنك إما أن تكون: مثال  صـادقا فـيام قلتـه َ

 .ويكون زيد قد قام فعال، أو تكون كاذبا ويكون زيد مل يقم
ًإذا قلت لشخص قم فهذا كالم مركب من فعل وفاعل مسترت تقديره أنت و يـسمى إنـشاء وهـو ال : مثال ْ َ

صـدقت أو : حيتمل الصدق والكذب ألنه طلب، وهو ليس فيه صدق أو كذب؛ فـال يـصح أن يقـال لـك
خترب عن حدوث يشء بل أنت تنشأ أمرا وطلبا ليشء تريده فال معنى للصدق والكذب، بل كذبت ألنك مل 

 .إما أن تطاع ويقوم الشخص الذي ختاطبه أو تعىص وال يقوم من مكانه
 .إدراك النسبة التامة اخلربية عىل وجه اليقني أو الظن: فإذا علم هذا فالتصديق هو

 :ذ يكون للتصور عدة مصاديق هيوكل إدراك عدا هذا فهو من التصور، وحينئ
 . إدراك املفرد مثل زيد، ورضب، ويف-١
 . إدراك املركب الناقص مثل غالم زيد-٢
 حيكـم بوقوعـه أو لكي إدراك املركب التام اإلنشائي مثل قم ألن اإلنشاء ال يتعلق به إخبار عن الواقع -٣

 .عدم وقوعه فال يتعلق به سوى تصور املعنى دون التصديق
 .راك النسبة التامة، أي جمرد تصور معنى اجلملة اخلربية فقط إد-٤
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 . إدراك النسبة التامة عىل وجه الشك-٥
 . إدراك النسبة التامة عىل وجه الوهم-٦

 .وباختصار التصور إدراك بال حكم
 .وقد مرت أمثلة التصور مرارا

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما الفارق بني أصول الفقه يف حال العلمية ويف غري العلمية؟-١
  مل كان املركب الناقص ال حيسن السكوت عليه؟     -٢
 َ مل كان إدراك اإلنشاء تصورا ال تصديقا؟  -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني املفرد واملركب فيام ييل: أوال
 ). تصور - تصديق- حممد املختار- املدينة املنورة-اماملسجد احلر( 

ًميز بني املركب الناقص واملركب التام خربا أو إنشاء  فيام ييل: ثانيا ّ: 
 ). يوم القيامة - ال إله إال اهللا- اهللا أكرب- أقيموا الصالة- ال تقربوا الزنا-اتقوا اهللا ( 
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 " خمططات توضيحية "
 

 اللفظ
 

            مركب                  مفرد                                                                               
 

          ناقص               تام                       أداة        كلمة   اسم                                         
 )تصور (                                                         )تصور (                                                 

 خرب                         إنشاء                                                                                
 )تصور (                                                                                                   

  يقني أو ظن              شك أو وهم                                                
 )تصور )                 ( تصديق     (                                                      
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 ) التاسعالدرس(  
 

  اجلزئي والكيل 
 

ٌقد علمت أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، ثم إن اللفظ املفرد ينقسم بحسب معناه إىل قسمني ٌّ َ َ: 
 .ّكيل: أوال
 .ّجزئي: ثانيا

 .ِالذي ال يمنع تصور مفهومه من وقوع الرشكة فيه: فالكيل هو
وهو الذكر البالغ فستجده ينطبق عـىل كثـريين مثـل رجل، إذا تصورت مفهومه أي معناه يف عقلك : مثال

 .زيد وعمرو وبكر وغريهم، فمعناه ومفهومه ال يمنع الرشكة فيه أي االشرتاك بل يشمل كثريين
الصالة، إذا تصورت مفهومها ومعناها يف عقلك وهو عبـادة ذات أقـول وأفعـال مفتتحـة بـالتكبري : مثال

 . صالة وال ختتص بصالة واحدة فمعنى الصالة ال يمنع الرشكةخمتتمة بالتسليم فستجد أهنا تتناول كل
 فستجد أنه يشمل كل  يف أوراقكتاب، إذا تصورت مفهومه ومعناه يف عقلك وهو صحائف مكتوبة: مثال

 . فمفهوم هذا اللفظ ال يمنع الرشكة والتعدد،كتاب وال يقتيض احلرص بكتاب واحد
 . من وقوع الرشكة فيهالذي يمنع تصور مفهومه: وأما اجلزئي فهو

زيد، إذا تصورت مفهومه ومعناه يف عقلك وهو إنسان معني فيـستحيل حينئـذ أن يـصدق وينطبـق :  مثال
 .عىل أكثر من واحد ألن مفهومه يأبى الرشكة فيه فهو ال يدل إال عىل واحد

 أن تنطبـق هذه الصالة، إذا تصورت مفهومها يف عقلك وهي صالة معينة مشخصة فيستحيل حينئذ: مثال
 .عىل غري تلك الصالة

هذا الكتاب، إذا تصورت مفهومه يف ذهنك وهو كتاب مشخص مشار إليه فيستحيل حينئذ أن يقبل : مثال
 .الرشكة بل ال يدل إال عىل كتاب واحد بعينه

 .ثم إن الكيل يشمل ما له كثرة حقيقية يف اخلارج وما ليس كذلك
 .الصالة والكتاب ما تقدم من الرجل و:فمثال ما له كثرة
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 شمس فإن معناها كوكب مشتعل ميضء، فهذا املعنى ليس فيه قيد يمنعه من قبـول :ومثال ما ليس له كثرة
 .الرشكة، فكل كوكب مشتعل ميضء هو شمس

 ؟افإن قلت ولكن ال توجد سوى شمس واحدة فكيف تكون كلي
ين، أي أننا ال ننظر إىل الواقع بل ننظر ألن معناها ومفهومها غري منحرص فهو عام قابل للشمول لكثري: قلنا

إىل نفس املعنى املتصور يف العقل فإن كان عاما يشمل كثره فنعتربه عاما ألن املصحح لكونه كليا أو جزئيـا 
 .هو املفهوم الذهني وليس الواقع اخلارجي

، ولـو وهلذا فقد اكتشف العلم احلديث وجود كواكب مشتعلة مضيئة غري شمسنا هـذه فـسموها شموسـا
 .فرضنا أنه ليس يف الكون إال شمسنا لكانت كلية أيضا، وكذا قل مثل هذا عىل القمر

 .هذا لفظ ملعنى خيايل ال وجود له يف الواقع ويعنون به حيوانا خميفا هبيئة أسطورية ال واقع له: الغول: مثال
 هو املفهـوم بغـض النظـر عـن فهذا املعنى كيل أيضا وإن مل يوجد له أي فرد يف الواقع ألن املصحح للكلية

 .الواقع
منع انطباقه عىل كثريين ولو بالفرض، أي بـافرتاض أن ُوبعبارة أخرى إن الكيل هو ذلك املفهوم الذي ال ي

 .له أفرادا متعددة
فتلخص أن املفهوم الذهني تارة يصدق عىل كثريين وتارة ال يصدق إال عىل واحد فام يصدق عـىل كثـريين 

 .دق إال عىل واحد هو جزئيهو كيل، وما ال يص
 .ثم إن املعنى الذهني يسمى مفهوما وما ينطبق عليه ذلك املعنى يف اخلارج يسمى مصداقا

فمعنى الرجل وهو الذكر البالغ يسمى مفهوما، وما ينطبق عليه هذا املفهوم يف اخلـارج مـن زيـد وعمـرو 
 .وبكر وغريهم يسمى مصداقا وأفرادا

بة يسمى مفهوما وما ينطبق عليه هـذا املعنـى مـن األقـالم املحـسوسة يـسمى ومعنى القلم وهو آلة الكتا
 .مصداقا وأفرادا

 ومعنى زيد يف الذهن وهو إنسان معني مشخص يسمى مفهومـا، والـشخص اخلـارجي احلقيقـي يـسمى 
 . مصداقا

 .وعىل هذا فقس
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  )أسئلة( 
 

 بارة من عندك؟ّ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الكيل واجلزئي عرب عن ذلك بع-١
   ما الفارق بني املفهوم واملصداق؟  -٢
  كيف يكون الغول كليا مع أنه يشء خيايل ال حقيقة له؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الكيل واجلزئي فيام ييل
 ). بيت - املؤمنون- سعيد وصفا- سعيد علام- الكعبة - رسل- صيام- حممد- بغداد -مكة( 
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 "خمططات توضيحية  "
 

 املفهوم
 

  يمنع الرشكة                  ال يمنع الرشكة                                                   
 )جزئي )                                   ( كيل (                                                                
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 ) خالصة الباب (
 

 .مسائل يبحث فيها عن أحول التعريف والدليل: املنطق
 .وموضوعه التعريف والدليل

 .ما يفيد التصور: فالتعريف
 .ما يفيد التصديق: والدليل
 . إدراك ال يتعلق به حكم: والتصور
 .إدراك النسبة التامة عىل وجه اليقني أو الظن: والتصديق

 .وكالمها رضوري ونظري
 .ما ال حيتاج إىل تعريف: تصور الرضوريفال

 .ما حيتاج إىل تعريف: والتصور النظري
 .ما ال حيتاج إىل دليل: والتصديق الرضوري
 .ما حيتاج إىل دليل: والتصديق النظري

 .وأبحاث املنطق حمصورة يف قسم التصورات، وقسم التصديقات
ملتعلقة باأللفاظ ألن اللفـظ وسـيلة نقـل وقبل الدخول يف مبحث التصورات نحتاج لذكر بعض املسائل ا

 .املعنى فنبحث يف الداللة وأقسام اللفظ
 .فهم يشء من يشء آخر: فالداللة

 .وهي إما أن تكون لفظية أو غري لفظية
 :وكل منهام إما أن تكون الداللة فيهام بسبب الوضع أو الطبع أو العقل فهي ستة أقسام

 . اللفظية الوضعية-١
 .الوضعية غري اللفظية -٢
 . اللفظية الطبعية-٣
 . غري اللفظية الطبعية-٤
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 . اللفظية العقلية-٥
 . غري اللفظية العقلية-٦

 .وغرض املنطقي يف الداللة اللفظية الوضعية ألهنا هي املعتربة يف املحاورات ونقل األفكار
 :فالداللة اللفظية الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام

 . عىل متام ما وضع لهداللة اللفظ:  مطابقة وهي-١
 .داللة اللفظ عىل جزء ما وضع له:  تضمن وهي-٢
 .داللة اللفظ عىل اخلارج عن معناه املوضوع له:  التزام وهي-٣

ورشط الداللة االلتزامية عند املناطقة هي اللزوم الـذهني أي سـواء أكـان الـالزم يف الـذهن فقـط، أو يف 
 .الذهن واخلارج معا
 .فهذا هو بحث الداللة، رج فغري معترب عندهموأما الالزم يف اخلا
 .الصوت املشتمل عىل بعض األحرف: وأما اللفظ فهو
 .مفرد، ومركب: وهو قسامن

 :وهو ثالثة أقسام، ما ال يدل جزئه عىل جزء معناه: فاملفرد
 . كلمة وهي الفعل عند النحاة-١
 . اسم وهي االسم عند النحاة-٢
 . أداة وهي احلرف عند النحاة-٣

 .ما يدل جزئه عىل جزء معناه: واملركب
 :وهو قسامن

 .ما ال حيسن السكون عليه:  ناقص وهو-١
 .ما حيسن السكون عليه:  تام وهو-٢

 :ثم التام نوعان
 .كالم حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-أ
 .كالم ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-ب
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 " تعليقات عىل النص "
 

ُقال الشيخ أثري الدي َن املفضل بن عمرُ ُ ُ ِ ُّ بن املفضل األهبري رمحِ ِ ِ  : اهللاُُهِ
 بسم اهللا الرمحن الرحيم(                                                        

َنحمد اهللا عىل توفيقه، ونسأله هداية طريقه، ونصيل عىل حممد وعرتته أمجعني ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ. 
ِسالة يف املنطق أوردنِفهذه ر ُوبعد ًا فيها ما جيب استحضاره ملن يبتدئ يف يشء من العلوم مستعينا باهللاٌِ َِ ٍ ُ ُ ُُ  تعاىل ِ
ُفيض اخلري واجلُ مُإنه ِ  .ِودُ

 
........................................................................................................ 

 ولقبـه أثـري الـدين، مـن علـامء املنطـق والفلـسفة َرَمـُ عمؤلف هذه الرسالة هو الشيخ املفضل بـن: أقول
 . هـ  رمحه اهللا، واألهبري نسبة إىل أهبر مدينة قديمة يف إيران٦٦٣والرياضيات والفلك تويف يف عام 

ابتدأ كتابه بالبسملة ثم باحلمدلة والصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم تربكـا هبـا وثنـاء عـىل اهللا وعـىل  
 .اهللا عليه وسلمرسوله صىل 

ونـسأله هدايـة ( التوفيق هو أن جيعل اهللا أعـامل العبـد موافقـة لـرشعه سـبحانه  ) نحمد اهللا عىل توفيقه( 
هم أهـل بيتـه  )  أمجعنيوعرتته( سيد األولني واآلخرين  ) ونصيل عىل حممد( أي رصاطه املستقيم ) طريقه

 .أمجعنيوعيل واحلسن واحلسني ريض اهللا عنهم وأوالده أزواجه 
هو مسائل يبحث فيها عـن  ) يف املنطق( أي أوراق قليلة حتتوي عىل مسائل من العلم  ) وبعد فهذه رسالة( 

أي مراعاتـه ولـيس املـراد ) ما جيب استحـضاره ( أي ذكرنا فيها  ) أوردنا فيها( أحوال التعريف والدليل 
االستحـسان فمعنـى جيـب   بمعنـىالوجوب الرشعي الذي يأثم مـن تركـه بـل الوجـوب االصـطالحي

فهو مقدمة لكل العلوم فأي علم تبدأ يف دراسـته أهيـا الطالـب  ) ملن يبتدئ يف يشء من العلوم ( يستحسن
 . فينبغي عليك مراعاة قواعد املنطق فيه ألنه وال بد أن يكون ذلك العلم قد اشتمل عىل تعاريف وأدلة

 فهو هذا تعليل ) إنه مفيض اخلري واجلود( إمتام هذه الرسالة أي طالبا العون منه عىل  ) مستعينا باهللا تعاىل( 
 . يطلب العون من اهللا سبحانه ألنه مفيض اخلري واجلود عىل عبادة واإلفاضة هي اإلعطاء
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ْإيساغوجي ِ ُ 
ُّاللفظ الدال  ُيدل عىل متام ما وضع له باملطابقة، وعىل ج ِبالوضعُ َِ ِ ِ ِزئهُّ  .ٌزءُ جُ لهَ كانْ إنِ بالتضمنِ

ِوعىل ما يالزمه يف الذهن ُ ُ  .ِ بااللتزامِ
........................................................................................................ 

أي هذا باب إيساغوجي، وهـو لفـظ يونـاين معنـاه يف لغـتهم املـدخل، ويقـصد املناطقـة  ) إيساغوجي(  
اخلمس التي هي اجلنس والفـصل والنـوع والعـرض العـام واخلـاص، فهـذه باملدخل هو بحث الكليات 

 .الكليات مدخل ملبحث التعريفات كام سيأيت رشحه مفصال إن شاء اهللا
ّثم إن املصنف بوب بإيساغوجي وبدأ بمبحث األلفاظ وهي الدالالت وأقسام اللفظ ألهنا مقدمة للمنطق 

 .كام رشحناه
أي املستعمل وهذا احرتاز عن اللفظ املهمل  ) الدال( ىل بعض األحرف وهو الصوت املشتمل ع ) اللفظ( 

ّوهو جعل اللفظ بمقابل معنى فهذه األقسام هـي للفـظ الـدال  ) بالوضع( أي الذي مل يوضع ملعنى كديز  ِ
 ما تفرس باملعنى والضمري يف لـه ) يدل عىل متام ما وضع له( بالوضع ال لغريه من بقية الدوال كام مر رشحه 

وسـميت  ) باملطابقـة ( عائد عىل اللفظ أي واللفظ الدال بالوضع يدل عىل متام املعنى الذي وضع اللفظ له 
 ) بالتـضمن( أي ويدل اللفظ عىل جـزء مـا وضـع لـه  )  وعىل جزئه( بذلك لتطابق اللفظ مع املعنى متاما 

جـل فـإن معناهـا هـو الـذكر روسميت بذلك لتضمن كل املعنى املطابق جلزئه أي يشتمل عليه مثل كلمة 
هـذا رشط  )  جزء(    للمعنى وجدأي ) إن كان له( البالغ فهذا املعنى يتضمن الذكر ويتضمن البالغ أيضا 

الداللة التضمنية وهو أي يكون معنى اللفظ مركبا من شيئني فأكثر ليدل عىل كـل املعنـى باملطابقـة وعـىل 
 !.ء له فكيف يدل عليه بالتضمن وهو ال جزء لهجزئه بالتضمن، فإن كان املعنى واحدا ال أجزا

وهـذا املعنـى ال أجـزاء لـه ويـسمى بـاملعنى ) َأ (  املخصوص مهزة االستفهام فإن معناها هو اللفظ: مثال
 .ومل توجد داللة التضمن لعدم وجود املعنى املركبالبسيط، فهنا وجدت داللة املطابقة 

سميت بااللتزام ألن املعنى املطابق يستلزم ويستتبع معنى خارجـا و ) وعىل ما يالزمه يف الذهن بااللتزام( 
عام وضع له، وقال يف الذهن كي يبني أن رشط الداللة االلتزامية هي أن تكون ذهنية سـواء أكانـت ذهنيـة 

 .خارجية أم ذهنية فقط، وال تكفي اخلارجية عىل ما بيناه يف الرشح
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 ِتابةِ الكِةَعنَْ وصِ التعلمِ، وعىل قابلِمها بالتضمنِ، وعىل أحدِ باملطابقةِ الناطقِ عىل احليوانُ يدلُ فإنهِكاإلنسان
 .ِبااللتزام
 .ِكاإلنسان.ُ معناهِ عىل جزءٌ، داللةُ منهِ باجلزءُالذي ال يراد: وهوإما مفرد ٌ: ُثم اللفظ

ٌ وهو َّوإما مؤلف  .ِارةَجِكرامي احل. َ كذلكُالذي ال يكون: ُ
........................................................................................................ 

فإن معناه هو احليوان الناطق، وال تتوهم أن هذه مسبة وتنقيص ملن كرمـه اهللا سـبحانه مـن  ) كاإلنسان(  
احليوان هنا ليس هـو جهة أنك تتخيل أن معنى اإلنسان حينئذ هو محار ناطق أو دابة ناطقة، كال فإن معنى 

فقولنا جسم أي له }جسم نام حساس متحرك باإلرادة{املعنى الذي تفهمه من العرف، بل املقصود به هو 
أبعاد ثالثة طول وعرض وارتفاع، نام أي ينمو ويكرب، حساس أي يتحسس باألمل  وغريه، متحرك باإلرادة 

 !. آدم هبذا الوصف؟أي يتحرك ويسري باختياره، واآلن قل يل بربك أليس كل بني
وإن : ( كال، أمل تـسمع قـول اهللا تعـاىل: قلنا؟ فإذا كان هذا مقصودكم فأنتم اخرتتم لفظا خاطئا: فإن قلت

ُالدار اآلخرة هلي احليوان  َ َ أي احلياة الدائمة كام قال ابن كثري يف تفسريه، فمعنى احليـوان يف التعريـف هـو ) َ
 .فكر ذو عقل وليس املراد به نطق اللسانومعنى كلمة ناطق هو م. كائن حي فافهم

 وعـىل (كاحليوان فقط، أو النـاطق فقـط ) فإنه يدل عىل احليوان الناطق باملطابقة، وعىل أحدمها بالتضمن(
ألن اإلنسان مادام ناطقا مفكرا فهو يقبـل الـتعلم الراقـي وصـناعة  ) قابل التعلم وصنعة الكتابة بااللتزام

 .قية احليوانات فهي وإن كانت كائنات حية وحساسة إال أهنا ليست بناطقةالكتابة والقراءة بخالف ب
بدأ بتقسيم ثان للفظ فإن التقسيم األول بحسب الداللة، وهنا تقسيم للفـظ باعتبـار مفهومـه ) ثم اللفظ ( 

 جـزء أي ال يـدل اجلـزء منـه أي ) الذي ال يراد باجلزء منه، داللة عىل جزء معنـاه:  إما مفرد وهو( ومعناه 
 ال تدل عىل جزء معناه فاهلمزة ] ن - ا- س - ن - إ [فإن أجزائه وهي  ) كاإلنسان( اللفظ عىل جزء معناه 

  )وهو الذي ال يكون كـذلك( أي مركب  ) وإما مؤلف( مثال ال تدل عىل احليوان والبقية عىل الناطق مثال 
 فاملركب هو الذي يراد بـاجلزء مـن لفظـه داللـة أي مثل املفرد بأن ال يراد باجلزء منه داللة عىل جزء معناه،

 فإن معناه شخص رام للحجارة فلفـظ رام يـدل عـىل الـشخص ولفـظ ) كرامي احلجارة(عىل جزء معناه 
 .احلجارة يدل عليها
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ْ الرشِن وقوعِ مِهِ مفهومِ تصورُ نفسُالذي ال يمنع:  وهوٌإما كيل: ُواملفرد  .ِ كاإلنسان.ِ فيهِةَكِّ
ً علامٍ كزيد.ٌا جزئيّوإم َ َ.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
إما كيل وهو الذي ال يمنع نفس تصور مفهومه مـن ( أي اللفظ املفرد من حيث مفهومه ومعناه ) واملفرد ( 

هـو الـذي ال يمنـع مفهومـه مـن وقـوع الـرشكة أي : رص املؤلف ويقوليمكن أن خيت ) وقوع الرشكة فيه
االشرتاك فيه، ولكنه زاد قيدين عىل املفهوم ومها نفس تصور مفهومه كي يوضـح لـك أن العـربة يف كونـه 

 .ُكليا هو نفس املعنى الذي تتصوره بغض النظر عن الواقع وهلذا عد الغول كليا كام بيناه
و حيوان ناطق وهذا املعنى يصدق عىل كثريين زيـد وعمـرو وبكـر وهنـد ولـيىل فإن معناه ه ) كاإلنسان(

 .وغريهم فال يمنع الرشكة
 ّفـإن ) كزيد علام( أي من وقوع الرشكة فيه  )  الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك:وهووإما جزئي ( 

 .كثر من واحد أ وينطبق عىلزيدا وضع ليدل عىل شخص معني فمفهومه الذهني ال يمكن أن يتناول
زاد يزيد زيـدا :  بقوله علام أي اسام لشخص معني كي خيرج زيدا إذا كان مصدرا للفعل زاد يقالاّوقيد زيد

 . وزيادة، فزيد مصدر معناه الزيادة وهذا كيل يصدق عىل كل زيادة عىل اليشء
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس األول ( 
 :األسئلة

 تكمن أمهية املنطق يف رأيك؟ يف ضوء ما تقدم أين -١
 . يف وضع قواعد تعني الناظر عىل الكشف عن املجهول

 ّ يف ضوء ما مر عليك هل ترى أن الصواب يف ترك دراسة هذا العلم؟-٢
 .ال
 هل ترى أن املناقشة املذكورة مقنعة؟-٣

 .يف نظري أهنا مقنعة
 

 )الدرس الثاين ( 
 :األسئلة

  الواضح بني التصور والتصديق؟ّ يف ضوء ما مر عليك ما الفرق-١
 .التصور هو إدراك للمفرد، والتصديق إدراك للنسبة

  هل يمكن أن يوجد التصديق بدون تصور ومل؟-٢
نسبة بالال يمكن أن يوجد التصديق بدون التصور ألنه ال بد من تصور املوضوع واملحمول أوال قبل اجلزم 

 .بينهام
 قضية السالبة؟ّ كيف متيز بني القضية املوجبة وال-٣

 .القضية املوجبة تدل عىل ثبوت يشء ليشء، والسالبة تدل عىل انتفاء يشء عن يشء
 

 :التامرين
 :ز التصور من التصديق يف األمثلة التاليةّمي
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 . اإلنسان-١
 .تصور

 . غالم زيد-٢
 .تصور

 . احلمد هللا رب العاملني-٣
 .قإدراك كل مفردات هذه القضية تصور، وإدراك النسبة تصدي

 .    إنام األعامل بالنيات-٤
 .إدراك كل مفردات هذه القضية تصور، وإدراك النسبة تصديق

 
  )لثالدرس الثا( 

 :األسئلة
  كيف تفرق بني الظن والوهم؟-١

 .الظن يتعلق بالطرف الراجح من القضية، والوهم يتعلق بالطرف املرجوح من القضية
 لتصديق فام الفرق بينهام يف هذه احلالة؟ إذا كان التصور قد يتعلق بالنسبة مثل ا-٢

الفرق بينهام أن التصور إذا تعلق بالنسبة فيكون عىل وجه الشك أو الوهم، وأما التصديق فيتعلـق بالنـسبة 
 .عىل وجه اليقني أو الظن

 أشهر علمت أهنا صـحيحة فـام الفـرق بـني اإلدراك ٦ إذا قرأت معلومة يف كتاب فارتبت منها ثم بعد -٣
  والثاين؟األول

 .اإلدراك األول يكون تصورا لوجود الشك، والثاين يكون تصديقا لوجود اجلزم
 

 :التامرين
 :ما نوع إدراكك للقضايا اآلتية

 . اهللا نور السموات واألرض-١
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 .يقني
 . صالة اجلامعة فرض كفاية-٢
 .ظن
 . ملس املرأة ينقض الوضوء-٣
 .ظن
 . دراسة املنطق مفيدة-٤
 .ظن

 
 )ابع الدرس الر( 

 :األسئلة
 ؟تعريفاهتاأذكرها مع ق ير والتصدّ يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام التصو-١

 .ور رضوري، وتصديق رضوري، وتصور نظري، وتصديق نظريتص :أربعة أقسام هي
؟ وما هي  هل حصل وإن قامت يف نفسك شبهة منعتك من معرفة ما هو بدهيي ثم انكشف األمر عنك-٢

  ؟هذه الشبهة
ن بعض الناس تومهوا أنه قد يكون اجلزء أكرب من الكل مثل أن يتضخم عضو من أعـضاء اإلنـسان  أُأذكر

 .ملرض فيصري أكرب من جسمه كله
وهذه شبهة يف مقابل قضية بدهيية ألنه قارن ببني جزء كبري وبني جـزء صـغري ولـو تـصور الكـل تـصورا 

 .كون اجلزء أكرب منه إطالقاصحيحا لعلم أن الكل هو جمموع األجزاء كلها فال يمكن أن ي
 إذا ذهبت إىل طبيب تصف له أملك فأخذ يسألك ثم كشف عليك وعرف سبب املرض فام الفـرق بـني -٣

 علمك بمرضك وأملك وعلم الطبيب به؟
علم الطبيب باملرض علم نظري ألنه يصل إليه باألدلة والتفكر بينام علم املريض بمرضه حال إحساسه بـه 

 . ينهو علم رضوري وجدا
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 :التامرين
 : الرضوري من النظري يف األمثلة اآلتيةّعني
 . إدراك اجلن-١

 .نظري
 . إدراك الكهرباء-٢

 .نظري
 . بارد اهلواء-٣

 .رضوري
 . األرض تدور حول نفسها-٤

 .نظري
 . القرآن كالم اهللا-٥

 .نظري
 . الكل أكرب من اجلزء-٦

 .رضوري
 

 )الدرس اخلامس ( 
 :األسئلة

ُقدم كيف تفرق بني الدال واملدلول والداللة؟ يف ضوء ما ت-١ ِّ 
إىل  الـدال نتقـال مـن، والداللـة هـي الـربط وااليشء املفهـوم، واملدلول هو ال ليشء آخرُفهمالدال هو امل

 .املدلول
 الوضعية والطبعية والعقلية؟ :  ما الفرق بني الدالالت الثالث-٢

ية منشأها اجلبلة والعادة، والعقليـة منـشأها الداللـة الداللة الوضعية منشأها الوضع واالصطالح، والطبع
 . عىل األثر واملؤثرةالعقلية املبني
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األثر يدل عىل املسري والبعرة تدل : حني سئل بم عرفت ربك فقال من أي الداللة تصنف قول األعرايب -٣
 عىل البعري فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أال تدل عىل العليم اخلبري؟ 

    .ٍّهي الكواكب العظيمة، والفجاج مجع فج وهي الطريق الواسع بني اجلبلنيوالربوج 
 .من الداللة غري اللفظية العقلية

 :التامرين
  نوع الداللة يف األمثلة التالية ؟ّعني

  -  داللة غري لفظية طبعية  صهيل الفرس عىل طلب املاء-طبعيةغري لفظية داللة  ارتفاع النبض عىل احلمى( 
 التثـاؤب عـىل -داللة لفظيـة طبعيـة  األنني عىل املرض-داللة غري لفظية وضعية  عىل جهة القبلةاملحراب
 صوت املـؤذن عـىل -داللة غري لفظية وضعية  عقرب الساعة عىل الوقت- داللة غري لفظية طبعيةالنعاس

 اهللا ال - وضعيةداللة غري لفظية   جرس املدرسة عىل انتهاء االسرتاحة-داللة لفظية وضعية دخول الوقت
  ). داللة لفظية وضعية إله إال هو احلي القيوم عىل معناها

 
 )الدرس السادس ( 

 : األسئلة
  عن الفرق بني املطابقة والتضمن وااللتزام بعبارة من عندك؟ِّ يف ضوء ما تقدم عرب-١

اخيل مطابقة، وعـىل اللفظ له معنى داخيل موضوع له ومعنى خارجي مرتبط به، فداللته عىل كل املعنى الد
 .بعضه تضمن، وداللته عىل املعنى اخلارجي التزام

  ما الفرق بني امللزوم والالزم واملالزمة؟ -٢
 .امللزوم هو الدال، والالزم هو املدلول، واالنتقال والربط بينهام هو املالزمة

  كيف تفرق بني الالزم واألعم والالزم املساوي؟-٣
 . ال يوجد مع غري امللزومساويوم ومع غريه، والالزم املالالزم األعم يوجد مع امللز
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 :التامرين
  نوع الداللة اللفظية الوضعية يف األمثلة التالية؟ّبني: أوال
 . السيارة عىل حمركها-١

 .تضمن
 . السقف عىل اجلدران-٢

 .التزام
 . الدار عىل غرفه-٣

 .تضمن
 . احلج عىل العبادة-٤

 .تضمن
 .والقبول العقد عىل اإلجياب -٥

 .مطابقة
 ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية من حيث العموم واملساواة ؟: ثانيا
 . الفردية للثالثة-١

 .الزم أعم
 . احلرارة للنار-٢

 .الزم أعم
 . السواد للغراب-٣

 .الزم أعم
  . البنوة لألبوة-٤

 .الزم مساو
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 )الدرس السابع ( 
 :األسئلة

  بني أنواع الالزم؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق-١
 .إذا وجد الالزم مع غري امللزوم فهو أعم، وإذا مل يوجد مع غري امللزوم فهو مساو

  كيف يدل العمى عىل البرص مع أهنام ال جيتمعان ؟ -٢
يدل عليه من جهة املعنى احلاصل يف الذهن ألن العمى هو عدم البرص فيلـزم تـصور البـرص عنـد تـصور 

  .  اخلارجالعمى وال يدل عليه يف 
  ما هو الفرق بني املناطقة وغريهم يف داللة االلتزام؟ -٣

، وأما غريهم  واسطةاملناطقة هيتمون باللزوم الذهني سواء لوحده أو مع اخلارجي كي حيصل االنتقال بال 
 .كاألصوليني فهم يعتدون بالالزم اخلارجي أيضا

 
 :التامرين

 :ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية 
 .ّ الصم عىل السمع-١

 .الزم ذهني
 . القتل عىل املقتول-٢

 .الزم ذهني وخارجي
 . العسل عىل الشمع-٣

 .الزم خارجي
  . الطامطة عىل احلمرة-٤

 .الزم خارجي
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 )الدرس الثامن ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما الفارق بني أصول الفقه يف حال العلمية ويف غري العلمية؟-١
 .العلمية  لفظ مفرد، ويف غري العلمية لفظ مركبأصول الفقه حال 

  مل كان املركب الناقص ال حيسن السكوت عليه؟     -٢
 .ألنه ال خيرب عن يشء

 َ مل كان إدراك اإلنشاء تصورا ال تصديقا؟  -٣
 .ألنه ليس فيه نسبة خربية

 
 :التامرين
 :ّميز بني املفرد واملركب فيام ييل: أوال

 إذا أريد هبا لفظ مركب  املدينة املنورة-ألنه صار علام عىل املسجد الذي يضم الكعبة مفرد املسجد احلرام( 
إذا أريد به اسم شخص فهو مفرد وإذا أريد به الوصف فهـو   حممد املختار-وصف مدينة الرسول باملنورة 

  ).مفرد  تصور-مفرد  تصديق-مركب
 :ً إنشاء  فيام ييلّميز بني املركب الناقص واملركب التام خربا أو: ثانيا

 اهللا - مركب تام إنـشائي  أقيموا الصالة- مركب تام إنشائي  ال تقربوا الزنا- مركب تام إنشائي اتقوا اهللا( 
  ).مركب ناقص  يوم القيامة-  مركب تام خربي ال إله إال اهللا-مركب تام خربي أكرب
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 )الدرس التاسع ( 
 :األسئلة

 ّ بني الكيل واجلزئي عرب عن ذلك بعبارة من عندك؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق-١
 .الكيل يدل عىل كثرة، واجلزئي يدل عىل واحد

   ما الفارق بني املفهوم واملصداق؟  -٢
 .املفهوم هو معنى اللفظ احلاصل يف الذهن، واملصداق هو ما ينطبق عليه ذلك املفهوم

 ؟  كيف يكون الغول كليا مع أنه يشء خيايل ال حقيقة له-٣
 عام فيكون كليا ولو مل يكن لـه أي  لفظ الغولألنه يكتفى يف كون اليشء كليا الفرض فام دام أن املفهوم من

 .أفراد يف اخلارج
 

 :التامرين
 : واجلزئي فيام ييلّميز بني الكيل

 -جزئـي  سـعيد علـام- جزئي  الكعبة-كيل  رسل-كيل  صيام-جزئي  حممد- جزئي  بغداد-جزئي مكة( 
  ).كيل  بيت-كيل  املؤمنون-كيل اسعيد وصف
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 )الباب الثاين وفيه تسعة دروس ( 
 

  )لدرس العارشا( 
 

 املاهية 
 

إذا نظرت إىل الواقع فستجد أشياء كثرية تتاميز فيام بينها كاإلنـسان والفـرس والكلـب والـشجر واحلجـر 
 . خاص هبا ومعان تستقل هباها هلا وجود منوالذهب والفضة واملاء والرتاب والنار وغريها، فكل

  وهكذا؟ًفحينئذ يرد سؤال إىل الذهن وهو بأي يشء صار اإلنسان إنسانا والفرس فرسا واملاء ماء
 بعبارة أخرى ما هي األشياء التي إذا وجدت وجد اإلنسان والفرس واملاء وغريها؟

م أوصـافا خاصـة بـه كـالعمر  فإذا نظرنا إىل أفراد اإلنسان مثال كزيد وعمرو وبكر فنجد لكل واحد مـنه
 .والشكل واللون والطول والوزن والعلم واجلهل والكرم والشجاعة وغريها

وهلم أيضا أوصاف مشرتكة جتمعهم يف اإلنسانية فزيد إنسان وعمـرو إنـسان وبكـر إنـسان مـع اخـتالف 
 .الصفات التي متيز كل واحد من هؤالء

 ن أفراد اإلنسان؟فهنا نطرح هذا السؤال مل كان زيد وعمرو وبكر م
 أي بم صار هؤالء األفراد من فئة اإلنسان ومل يصريوا من فئة أخرى؟

 .لوجود أوصاف مشرتكه فيام بينهم جعلتهم ينتمون إىل هذه الفئة دون غريها: واجلواب هو
 .باملاهيةفهذه األوصاف التي إذا وجدت وجد اليشء نسمها 

 . والشجر والذهب واملاء وغريهاجرفرس واحلفاإلنسان له ماهية أي حقيقة خاصة به وكذا ال
 .ما به يكون اليشء نفسه: ف املاهية نقول هيِّفإذا أردنا أن نعر

 .فبها صار اإلنسان إنسانا والفرس فرسا والشجر شجرا وهكذا
  من ذلك أن للموجودات ماهيات وحقائق خاصة هبا لوالها ملا كان ذلك اليشء نفسه تبنيف
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، فمجوع احليوانية مع الناطقية جتعـل الـيشء إنـسانا وال حيوان ناطق:  وحقيقته هياإلنسان ماهيته: مثال
 .جتعله فرسا أو شجرا أو ذهبا أو غريها
 .، وعمرو إنسانافاحليوانية والناطقية هبا صار زيد إنسانا

، فمجموع هذين الوصفني هو الذي جيعل اليشء فرسـا حيوان صاهل: الفرس ماهيته وحقيقته هي: مثال
 . شيئا آخرال

، فمجموع هذين الوصفني هو الذي جعل الـيشء مخـرا رشاب مسكر: اخلمر ماهيتها وحقيقتها هي: مثال
 .ومل جيعله ماء أو عسال أو شيئا آخر

 :وإذا أردنا أن نسلط الضوء عىل املاهيات ونحلل صفاهتا نجد اآليت
 .أوصافا مشرتكة بني مجيع األفراداملاهية تكون : أوال

 . والناطقية مشرتكة بني زيد وعمرو وبكر وغريهمفاحليوانية
ًفال يصح إذا أن تشتمل املاهية عىل أوصاف خاصة ببعض األفراد، ألهنا حينئذ لن تكون ماهية وحقيقة كل 

 .األفراد بل ستمثل تعريفا قارصا عىل البعض
سان البليـد، أو تقـول حيوان ناطق ذكي جدا، فهذا لن يشمل اإلن: مثل أن نقول يف بيان ماهية اإلنسان هو

هو حيوان ناطق ذو طول كذا، أو لون كذا أو حيـب اخلـري أو غريهـا مـن األوصـاف التـي ال تـشمل كـل 
 .  األفراد

 .واخلالصة هي أن املاهية ال تبني صفات زيد أو عمرو بل تبني القدر املشرتك املنطبق عىل مجيع األفراد
 .ء نفسهوصاف أساسية هبا يكون اليشاأل تلكتكون : ثانيا

أي أننا حينام نريد أن نبني ماهية يشء ما فال نختار أي وصف مشرتك بني األفراد بل نختار أوصـافا معينـة 
 .فقط وهي تلك الصفات التي هبا يكون اليشء نفسه

الضحك، انتصاب القامة، النطق باللـسان : إذا أردنا أن نجمع أوصاف اإلنسان اخلاصة به نجد منها: مثال
 .التفكري

كن هذه األوصاف ليست عىل درجة واحدة يف القوة وال نقدر أن نقول إن مجيع هذه الصفات هي التـي ول
تشكل حقيقة اإلنسان بحيث لو فرضنا أن اهللا سبحانه وتعاىل مل هيبه كل هذه الصفات ملا كان إنـسانا، فلـو 
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رى أو يبقى إنسانا وال قدر أن اإلنسان غري ضاحك، أو غري منتصب القامة فهل سيكون من فئة وحقيقة أخ
 يرض ذهاب تلك الصفات يف إنسانيته؟

 .ال ترض يف إنسانيته ويمكن أن نتعقله إنسانا وهو غري ضاحك أو غري منتصب القامة: اجلواب
 .صفاتال بقية التفكري دون يحصول حقيقة اإلنسان هيف بل الصفة األساسية اجلوهرية التي هلا مدخل 

يف تبيني املاهية باختيار أوصاف خمتصة بحقيقة وفئة معينـة دون غريهـا، فهـذا واخلالصة هي أننا ال نكتفي 
القدر غري كاف يف التحصل عىل املاهية بل ال بد من وضع اليد عىل الصفة اجلوهرية األساسية وهـي تلـك 

 . بل سينتمي إىل حقيقة أخرى ال حمالةالصفة التي لو فرضناها ذهبت وفقدت من اليشء مل يكن هو نفسه
 . بعضها أعم منه وبعضها مساو لهساسيةتكون تلك الصفات األ: ثالثا

أي حتتوي املاهية يف تركيبها عىل وصف أعم، ووصف مساو لليشء، فالوصف األول هو القدر اجلامع بني 
هذه احلقيقية التي نحن بصدد تعريفها وبني غريها من احلقائق، والوصف الثـاين يمثـل الوصـف اخلـاص 

 .لذي يفصل تلك احلقيقة عن غريهابتلك احلقيقة ا
 .اإلنسان هو حيوان ناطق: مثال

جسم نام حساس متحرك باإلرادة، فهذا وصف عام ألنـه يـشمل اإلنـسان وغـري اإلنـسان : فاحليوان هو
 . واألسد وغريها فكلها أجسام نامية حساسة تتحرك بإرادهتافيلكالفرس وال

وصف خاص باإلنسان ومساو له به فصلنا اإلنسان عـن بقيـة والناطق هو املفكر أي له قوة التفكري، فهذا 
 .احليوانات ألهنا ال يوجد حيوان مفكر ذو عقل سوى اإلنسان

 .اخلمر رشاب مسكر: مثال
 .فالرشاب وصف عام يشمل اخلمر وغريها كاملاء والعسل

نا وميزنا اخلمر واملسكر وهو املذهب للعقل وصف خاص باخلمر، به حتصلنا عىل حقيقة اخلمر ألنه به فصل
 .عن غريها من األرشبة

 .ِفذلك الوصف العام هو اجلْنس
ْوذلك الوصف اخلاص هو الفصل َ. 

 .وصف جوهري عام: فاجلنس هو
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 .وصف جوهري خاص: والفصل هو
ونقصد باجلوهري هو ما بيناه من قبل وهو أن يكون وصفا أساسيا به يتحقق اليشء ولو تصورنا زواله من 

 .يقته وينتمي إىل فئة أخرىاليشء فستتغري حق
 .الفصل+ اجلنس= فاملاهية

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هي املاهية ؟-١
  ما هي رشوط املاهية؟-٢
  َ مل  ال نعد الضحك من ماهية اإلنسان؟-٣
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 ) عرشاديالدرس احل( 
 

 الذايت والعريض 
 

ما به يكون اليشء نفسه، ولكـي نحـصل عـىل ماهيـة الـيشء ال بـد مـن معرفـة : َقد علمت أن املاهية هي
 .األوصاف اجلوهرية األساسية التي هبا يتحقق اليشء

 .َبالعرضيات، وبقية األوصاف غري الذاتية تسمى بالذاتياتفتلك األوصاف اجلوهرية تسمى 
 .الوصف األسايس الذي لو فقد فقدت املاهية: فالذايت هو

 . الوصف الثانوي الذي لو فقد مل تفقد املاهية: والعريض هو
 .فال حتقق للامهية بدون الذايت

 ولكن يبقى السؤال املهم كيف نفرق بني الوصف األسايس، وغري األسايس؟
 .الذايت ال يمكن تصور اليشء بدونهوقد أجابوا عن ذلك بأن 

 .كن تصور اليشء بدونهيموالعريض 
 .اإلنسان ال يمكن تصوره إال باحليوانية والناطقية فيكونان وصفني ذاتيني: مثال

فال يمكن أن نتصوره وهو غري حيوان أي غري جسم حي فحينئذ يكون ماذا هل هو صوت يسمع أو رائحة 
ينتمي إىل حقيقة وفئـة تشم أو لون يقوم بجسم، وكذا ال يمكن تصوره بدون أن يكون مفكرا عاقال ألنه س

 .أخرى
 .بينام يمكن تصور اإلنسان يف الذهن من دون أن خيطر عىل ذهنك أنه ضاحك، أو منتصب القامة

 .ألن ماهية اإلنسان ال تتصور إال بالذايت، بينام العريض ال دخل له يف ذلك التصور
جي، إال أهنم قـالوا إن الـذهن فمع كون التفكري والضحك الزمني لإلنسان ال ينفكان عنه يف الواقع اخلار

يفرق بني النطق فيجعله وصفا ذاتيا ال يتعقل اإلنسان بدونه، وجيعل الضحك وصـفا عرضـيا ألنـه يتـأتى 
 .تعقل اإلنسان يف الذهن بدون تعقل كونه ضاحكا

 . ١+١+١+١األربعة هي وحدات حاصلة من ضم : مثال



 -٦٠ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

ت املضاف بعضها إىل بعض فتكـون ذاتيـة جوهريـة فحينئذ ال يتأتى تعقل األربعة دون تعقل تلك الوحدا
 .أساسية وبالتايل تكون جزء من ماهية األربعة

 .بينام يمكن تعقل األربعة بدون أن خيطر عىل الذهن أهنا زوج
فمع كون الزوجية الزمة لزوما ذهنيا وخارجيا لألربعة إال أهنا تعترب صفة عرضية ثانوية خارجة عن ماهية 

 .األربعة
 ذلك أن املاهية تضم جمموعة من الذاتيات، فام كان جزء من املاهية فهو ذايت، ومـا خـرج عـن فتلخص من

 .املاهية فهو عريض
 

 )تعقيب ( 
 

إن التفرقة بني الذايت والعريض ليست باملفيدة لطالب العلم يف العلوم الرشعية وغريها، بل عليه أن يركز يف 
 . التمييز بينها وبني غريها من احلقائقاستخراج األوصاف اخلاصة باليشء لكي حيصل له

أما إشغال الذهن بالتفريق بني اليشء الالزم والذايت فعقيم فإن القصد هو حـصول املعرفـة والتمييـز بـني 
 .األشياء واملصطلحات وهو حاصل بغري هذه التفرقة

 .اهذا مع اعرتاف حذاق املناطقة بعرس التفرقة بني الذايت والالزم الذهني اخلارجي مع
 :وتعقب كثري من العلامء املناطقة يف هذه التفرقة وقالوا

 .إهنا ال دليل عليها وليس عندكم مقياس سليم للتفرقة بينهام
وما يتصوره بعض األذهان عىل أنه ذايت يمكن أن يتصوره غريه عىل أنه عريض، وأدل دليل عىل ذلك كثـرة 

نه حيوان ناطق مل يـسلم مـن اعرتاضـات املناطقـة االختالفات يف التعاريف بل حتى يف تعريف اإلنسان بأ
 .أنفسهم دع عنك غريهم

ثم إن حقائق األشياء اخلارجية ال تكون تبعا لتصوراتنا الذهنية إن تصورناها كذا، كانت يف الواقع كذا بـل 
 .، وهذا ما يعرب عنه بأن العلم تابع للمعلوم ال العكسهلا وجود مستقل عن إدراكنا وتصورنا هلا

 .ى من تعقبهم يف ذلك هو اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاوأقو
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الذايت والعريض عند املناطقة؟-١
  الالزم عند املناطقة؟    من أين جاء عرس التفرقة بني الذايت والعريض-٢
 هتا؟   ما هو رأيك يف اخلالف الدائر بني مثبتي الذاتيات ونفا-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الذايت والعريض فيام ييل
 ).اخلمر جسم مائع مرض بالصحة مسكر حمرم رشعا فيه تبذير للامل  ( -١
 ).احلديد جسم صلب من املعادن التي تتمدد بالطرق وتصدأ باملاء وتصنع منها اآلالت  ( -٢
 ). ها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي الصالة عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم جيب في ( -٣
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 ) الثاين عرش درسال( 
 

 أنواع الذايت 
 

َقد علمت أن الذايت هو الوصف اجلوهري للامهية، وال تتحقق املاهية بدون ذاتياهتا، وهذه الذاتيات ثالثـة 
 :هي
 . اجلنس:أوال
 .الفصل: ثانيا
 .النوع: ثالثا

 .هاجزء املاهية األعم من: فاجلنس هو
 .ومعنى كونه أعم من املاهية أنه يصدق عليها وعىل غريها من املاهيات واحلقائق

 .احليوان بالنسبة لإلنسان: مثال
 .هو ذايت له ال قيام لإلنسان بدون احليوانية

 .واحليوانية كام حتمل عىل اإلنسان حتمل عىل غريه من املاهيات
 . اإلنساناإلنسان حيوان، فهنا محلنا احليوانية عىل: نقول

ونقول الفرس حيوان، واحلامر حيوان، والكلب حيـوان وغريهـا، فهنـا محلنـا احليوانيـة عـىل غـري ماهيـة 
 .اإلنسان

فاحليوان جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كاإلنسان والفرس واحلامر والكلب واألسد والفيل والنـرس 
 أن اإلنسان جسم نـام حـساس متحـرك والصقر والسمك والتمساح فهو لذلك أعم من اإلنسان ألنه كام

 .باإلرادة، فكذلك بقية احليوانات
 .املعدن بالنسبة للذهب: مثال

 .هو ذايت له ال قيام للذهب بدون املعدنية
 .واملعدنية كام حتمل عىل الذهب حتمل عىل غريه من بقية املعادن
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 .الذهب معدن، فهنا محلنا املعدنية عىل الذهب: نقول
دن، والرصاص معدن، واحلديد معدن وغريهـا، فهنـا محلنـا املعدنيـة عـىل غـري ماهيـة الفضة مع: ونقول
 .الذهب

فاملعدن جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كالذهب والفضة والرصاص واحلديد والنحاس فهـو لـذلك 
 .أعم من الذهب

 .النبات بالنسبة للقمح: مثال
 .هو ذايت له ال قيام للقمح بدون النباتية

 .ية كام حتمل عىل القمح حتمل عىل غريهوالنبات
 .القمح نبات، فهنا محلنا النباتية عىل القمح: نقول
 .الشعري نبات، والرز نبات، والربسيم نبات، والذرة نبات، فهنا محلنا النباتية عىل غري ماهية القمح: ونقول

 والذرة فهو لذلك أعم مـن فالنبات جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كالقمح والشعري والرز والربسيم
 .القمح

 .جزء املاهية اخلاص هبا: وأما الفصل فهو
 .ومعنى كونه خاصا هبا أنه ال يصدق إال عليها، فال توجد ماهيات أخرى تتصف هبذا الفصل

 .الناطق بالنسبة لإلنسان: مثال
 .هو ذايت له ال قيام لإلنسان بدون الناطقية

 .ك معه فيها بقية املاهيات التي تشرتك معه باجلنسوالناطقية خمتصة باإلنسان فال يشرت
أي أن اإلنسان والفرس واألسد ونحوها تشرتك مع اإلنـسان يف اجلـنس الـذي هـو احليـوان وال تـشارك 

 .اإلنسان يف الناطق فهو قد انفرد عنها بالناطقية فلذا سمي فصال ألنه يفصل كل ماهية عن األخرى
 .الصاهل بالنسبة للفرس: مثال
 .ذايت له ال قيام للفرس بدون الصاهليةهو 

 .والصاهلية خمتصة بالفرس فال يشرتك معه فيها بقية احليوانات التي تشرتك معه باجلنس
 .املسكر بالنسبة للخمر: مثال
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 .هو ذايت له ال قيام للخمر بدون اإلسكار
 والعسل التـي تـشرتك معـه واإلسكار خمتص باخلمر فال يشرتك معه فيها بقية األرشبة كاملاء واللبن واخلل

 .باجلنس الذي هو الرشاب
 .متام املاهية: وأما النوع فهو

 .اجلنس والفصل: فهو جمموع الذاتيات
اإلنسان هو نوع ألن ماهية اإلنسان هي حيوان ناطق، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فـإذا وجـدا : مثال

 .وجد النوع اإلنساين
لفرس هي حيوان صاهل، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فـإذا وجـدا الفرس هو نوع ألن ماهية ا: مثال

 .وجد النوع الفريس
اخلمر هي نوع ألن ماهيتها هي رشاب مسكر، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فإذا وجدا وجد نوع : مثال

 .هو اخلمر
 .ثم إن النوع يشتمل عىل األفراد

 .فاجلنس حتته النوع وحتت النوع الفرد
 .احليوان جنس، واإلنسان نوع، وزيد وعمرو وهند أفراد لإلنسان: مثال
 .احليوان جنس، والفرس نوع، وهذا الفرس وتلك الفرس أفراد: مثال
 .املعدن جنس، والذهب نوع، وهذا الذهب أو ذاك أفراد: مثال
 .النبات جنس، والقمح نوع، وهذا القمح أو ذاك أفراد: مثال
 .وع، وهذا العسل أو ذاك أفرادالرشاب جنس، والعسل ن: مثال

 .وعليه فقس
 أن اجلنس يشتمل عىل كثرة، والنوع أيضا يشتمل عىل كثرة فكيف نميز بينهام؟: وهنا سؤال وهو

احليوان يشتمل عىل اإلنسان والفرس واألسد ونحوه، واإلنسان يـشتمل عـىل زيـد وعمـرو وهنـد : مثال
 .ونحوهم
 . املاهية واحلقيقة، والنوع حتته أفراد متفقة يف املاهية واحلقيقةإن اجلنس حتته كثرة خمتلفة يف: واجلواب
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 حيـوان نـاطق: ْاحليوان حتته اإلنسان والفرس واألسـد وكلهـا خمتلفـة يف احلقيقيـة، إذ أن اإلنـسان: مثال
 .والفرس حيوان صاهل، واألسد حيوان زائر

 .فاالختالف يف الفصل يعني االختالف يف احلقيقة
اإلنسان فيوجد حتته كثرة متفقة يف احلقيقة فزيد وعمرو وهنـد كلهـم حيوانـات ناطقـة فـال أما النوع مثل 

خيتلفون يف املاهية والذاتيات وإنام خيتلفون يف العرضيات ككون فالنا ذكرا واآلخر أنثى وذاك ولد يف عـام 
 . كذا وهذا عريب وذاك فاريس ونحو ذلك

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اجلنس والفصل والنوع؟-١
 املاهية واألشياء املختلفة فيها؟ متام ّ كيف نميز بني األشياء املشرتكة يف -٢
  ملاذا مل جيعل الذكر واألنثى أنواعا لإلنسان ؟-٣

           
 )متارين ( 

 :األنواع واألفراد فيام يأيترتب األجناس و
 )  هذا احلج - هذا الصوم - احلج - هذه الصالة - العبادة - الصوم-الصالة ( -١
  ). يف - الكلمة- شجرة- األداة- رضب- اللفظة املفردة-االسم  ( -٢
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 ) الثالث عرش درسال( 
 

 أقسام اجلنس
 

جلنس هو جزء املاهية األعم منهـا وأن الفـصل جنس وفصل ونوع، وأن ا: َقد علمت أن الذايت ثالثة أنواع
هو جزء املاهية املختص هبا، وأن النوع هو متام ماهية أفراده، كاإلنسان فإن أفراده كزيد وعمرو متام وكـامل 
ماهيتهم وحقيقتهم هو احليوان الناطق، وجزء ماهيتهم األعم الذي يتحقق مع غريهم هو اجلنس، وجـزء 

 .  ناطقماهيتهم املختص هبم هو ال
 :ثم إن اجلنس قسامن

 .قريب -١
 .بعيد -٢

 .ما ال جنس حتته: فاجلنس القريب هو
 .ما حتته جنس آخر: واجلنس البعيد هو

احليوان حتته أنواع ال أجناس هي اإلنسان والفرس واألسد ونحوه، وحتت هذه األنواع أفرادها فهنا : مثال
 . وكذا بقية احليواناتاحليوان يسمى جنسا قريبا، ألنه أقرب جنس لإلنسان

 فإن قيل وكيف نعرف أن ما حتته أنواع وليست أجناسا؟
 .من خالل مبحث الذايت والعريض: قلنا

فهنا ننظر إىل أفراد اإلنسان فنجد أهنا ال ختتلف يف ذايت بل بالعرضيات كالطول والعرض والعمر والـوزن 
 .فرادوالشكل والذكورة واألنوثة ونحو ذلك مما ال يعد ذاتيا لأل

فكلها متساوية يف احليوانية والناطقية وال يوجد ذايت آخر هلا، فنعلم أن اإلنـسان نـوع ألن النـوع هـو متـام 
 .حقيقة أفراده فال يوجد ذايت بعده وتكون ما حتته من األفراد خمتلفة يف العرضيات فقط

 وهنا سؤال وهو قد علمنا أن احليوان جنس، فام الذي فوق احليوان؟
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لذي فوقه هو اجلسم النامي فهو أعم من احليوان بدليل أنه يشمله ويشمل النبات فهـي أجـسام ا: اجلواب
 .نامية أيضا تضع بذرة يف األرض فتصري شجرة بإذن اهللا

فهنا لو قسنا اجلسم النامي بالنسبة للنوع كاإلنسان لوجدناه ال يتصل به مبارشه بل بواسـطة احليـوان فلـذا 
 .يبا للحيوان، ولكنه جنس بعيد لإلنساننعد اجلسم النامي جنسا قر

 :فصارت النتيجة هكذا
 .إنسان...... حيوان... جسم نام

 
 جنس قريب                       

 جنس بعيد        
 

وللتقريب نشبه ذلك باإلنسان وأبيه وأجداده، فاألب كاجلنس القريب البنه ألنه أصل له واجلد هـو أيـضا 
نس بعيد، وجد اجلد كذلك وما فوقه كذلك هم كاألجناس البعيدة وبعضهم أبعـد جنس للحفيد ولكنه ج

 . من اآلخر
 :وهنا نقف ونحلل النتائج التي حصلنا عليها وهي

 :إننا نستدل عىل كون اليشء جنسا قريبا بأمرين: أوال
 .يتصل مبارشة باليشء أي يكون هو أقرب له من غريه -١
ن أن اإلنسان ليس حتته إال كثرة متفقة يف املاهية ِ، كام بيناه من قبل مالقاال يصح تسمية ما حتته جنسا إط -٢

 .والذاتيات
 :إننا نستدل عىل كون اليشء جنسا بعيدا بأمرين: ثانيا
 .ال يتصل مبارشة باليشء بل من خالل واسطة -١
شتامله عىل كثرة جنس يف نفسه الهو ، ألن احليوان الذي حتت اجلسم النامي يصح تسمية ما حتته جنسا -٢

 .خمتلفة يف املاهية
 وهنا سؤال وهو قد علمنا أن اجلسم النامي جنس، فام الذي فوق اجلسم النامي؟
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 .هو اجلسم املطلق، أي الذي مل يقيد بالنامي وال بغري النامي: اجلواب
شب فاجلسم هو جنس حتته أجناس هي اجلسم النامي، واجلسم غري النامي كـاجلامدات مثـل احلجـر واخلـ

 .ْواملعادن فكلها أجسام ولكنها أجسام غري نامية إذ هي مجادات
 .فحينئذ يكون اجلسم جنسا قريبا للجسم النامي، وجنسا بعيدا للحيوان، وجنسا بعيدا لإلنسان أيضا

ن احليوان برتبة واحدة، وأبعد من اإلنسان برتبتني ألنه بينه وبني اإلنسان اجلسم مونالحظ أن اجلسم أبعد 
 .ي ثم احليوانالنام

 :فصارت النتيجة هكذا
 .إنسان....... حيوان... جسم نام... اجلسم

 
 جنس قريب                                                  

 جنس بعيد                          
      

 جنس بعيد
   

 . ه مبارشةفتلخص أن كل جنس هو قريب ملا يليه مبارشه وهو بعيد للذي ال يلي
 .وكل جنس بعيد يكون ذاتيا للنوع أي يكون اجلسم واجلسم النامي ذاتيا لإلنسان مثلام أن احليوان ذايت له

الصوت جنس حتته أجناس وهي اللفظ والصوت اخلايل من األحرف، ثم اللفظ يكون جنـسا أيـضا : مثال
واملركب، ثم املفرد جنس حتته ثالثة فرد للم  جنسوحتته أجناس هي املستعمل واملهمل ثم اللفظ املستعمل

 .أنواع هي االسم والفعل واحلرف وحتت هذه أمثلتها وأفرادها
 :فرتتيب األجناس هكذا

 . االسم-  اللفظ املفرد -  املستعمل -  اللفظ -الصوت 
  . نوع- جنس قريب -جنس بعيد -نس بعيدج-جنس بعيد
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 لالسم مثلام أن تمطلق اللفظ واللفظ املستعمل ذاتياواجلنس البعيد يكون ذاتيا للنوع أي يكون الصوت و
 .املفرد ذايت له

املاء نوع حتته أفراد هي  ماء السامء و البحـر والنهـر والبئـر والعـني والـثلج والـربد، وهـذه ختتلـف : مثال
 .باألعراض كاحللو واملالح وكونه خيرج من بئر أو ينبع من األرض ونحو ذلك

 .س حتته أنواع كاملاء واحلليب والنفطوفوق املاء السائل ألنه جن
 .وفوق السائل اجلسم ألن منه سائل ومنه صلب كاحلجر

 .   للامءا قريبافيكون اجلسم جنسا قريبا للسائل وجنسا بعيدا للامء، والسائل جنس
 :فرتتيب األجناس هكذا

   املاء         - السائل  -اجلسم 
 .    نوع  - جنس قريب -جنس بعيد

 
كرنا أن النوع هو الذي حتته كثرة متفقة يف احلقيقة مثل اإلنـسان حتتـه زيـد وهنـد وهـم متفقـون يف ذ: تنبيه
ن يف العرضيات التي هي الذكورة واألنوثة فهـذا يـسمى بـالنوع وحلقيقة التي هي احليوان الناطق، وخيتلفا

 .احلقيقي
 . وهنالك مصطلح آخر وهو النوع اإلضايف وهو ما قيس إىل ما فوقه

 .احليوان جنس لإلنسان والفرس وهو نوع للجسم النامي: ال مث
 .اجلسم النامي هو جنس للحيوان والنبات، وهو نوع باإلضافة إىل ما فوقه وهو اجلسم: مثال
 .اللفظ هو جنس للمستعمل واملهمل، وهو نوع باإلضافة إىل الصوت، وهكذا: مثال
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  )أسئلة( 
 

 اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني -١
  ما الفرق بني النوع احلقيقي واإلضايف  ؟-٢
  ما عالقة اجلنس البعيد بالنوع احلقيقي؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :رتب ما ييل من اجلنس البعيد نزوال إىل النوع احلقيقي
 ). اجلسم النامي - النبات - اجلسم-الرز  ( -١
 ).   فة  الص- البياض- صفة حمسوسة-اللون ( -٢
 .) الصفة - التصور- صفة نفسانية -اإلدراك ( -٣

 ).    الدين - الطهارة- التيمم -العبادة ( -٤ 
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 )الدرس الرابع عرش  ( 
 

 أقسام الفصل
 

ما ال جنس حتته، واجلنس البعيـد مـا حتتـه : َقد علمت أن اجلنس ينقسم إىل قريب وبعيد، فاجلنس القريب
 .جنس

 .نقسم إىل قريب وبعيدوكذلك الفصل ي
 . ّما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه القريب: فالفصل القريب هو
 .ّما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه البعيد: والفصل البعيد هو

اإلنسان جنسه القريب عليه هو احليوان، والفرس واألسد والفيل ونحوها تـشرتك مـع اإلنـسان يف : مثال
 .يميز اإلنسان عنها هو الناطقاحليوانية، واليشء الذي 

فهذا يسمى فصال قريبا؛ ألنه فصل اإلنسان عن بقية األنواع التي تشرتك معه يف اجلنس القريب الذي هـو 
 .  احليوان
واليشء  اإلنسان جنسه البعيد عليه هو اجلسم النامي، والنباتات تشرتك مع اإلنسان يف اجلسم النامي: مثال

 .هو احلساس؛ ألن النباتات غري حساسةّالذي يميز اإلنسان عنها 
 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل اإلنسان عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو اجلسم النامي

 اللفظ املستعمل، واملركب يـشرتك معـه يف اللفـظ املـستعمل والـيشء  عليه هواملفرد جنسه القريب: مثال
 .ئه عىل جزء معناهالذي يميز املفرد عن املركب هو أن ال يدل جز

فهذا يسمى فصال قريبا ألنه فصل املفرد عن املركب الذي يشرتك معه يف اجلنس القريب الذي هـو اللفـظ 
 .املستعمل

املفرد جنسه البعيد عليه هو اللفظ، واأللفاظ املهملة تشرتك مع املفرد يف اللفظية واليشء الذي يميـز : مثال
 .ظ املهملة غري مستعملة مثل ديزاملفرد عنها هو االستعامل ألن األلفا

 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل املفرد عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو اللفظ
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 الطهارة، والوضوء والغسل يشرتكان معه يف الطهارة والـيشء الـذي  عليه هوالتيمم جنسه القريب: مثال
 .ابيميز التيمم عنهام هو أهنا ترابية أي حتصل باستعامل الرت

 .فهذا يسمى فصال قريبا؛ ألنه فصل التيمم عام يشاركه يف جنسه القريب الذي هو الطهارة
 العبادة، والصالة والزكاة والصوم واحلج تـشاركه يف العبـادة والـيشء  عليه هوالتيمم جنسه البعيد: مثال

فصل التـيمم عـن تلـك الذي يميز التيمم عنها هو زوال املنع املرتتب عىل احلدث والنجس ، فهذا هو ما ي
 .العبادات

 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل التيمم عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو العبادة
 :وإذا أردنا أن نستخلص ما يميز الفصل القريب عن الفصل البعيد نجد اآليت

بعيد ال يميزه عـن الفصل القريب هو الفصل الذي يميزه عن كل مشاركاته يف اجلنس، بينام الفصل ال: أوال
 .كل مشاركاته بل عن بعضها

كالناطق فإنه يميز اإلنسان متاما عن كل ما يشاركه، بينام احلساس ال يميز اإلنسان عن الفرس واألسد بـل 
 .يميزه عن النبات، أي هو يميز عن البعض بينام القريب يميز عن الكل

زه متاما ، بينام الفـصل البعيـد هنالـك مـا هـو الفصل القريب يكون أقرب فصل إىل اليشء وهلذا يمي: ثانيا
 .أقرب منه لليشء ولذا ال يميزه متاما

 .بقي أن ننبه إىل أن الفصول البعيدة هي داخلة يف ذات النوع احلقيقي وتعترب من ذاتياته
 .كالنامي واحلساس فهام ذاتيان لإلنسان مثلام أن الناطق ذايت له

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني الفصل القريب والبعيد؟-١
  ما الفرق بني اجلسم وبني النامي وبني اجلسم النامي ؟-٢
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  ما عالقة الفصول البعيدة بالنوع احلقيقي؟-٣
 

 )متارين ( 
  

 :ّعني الفصل القريب والبعيد فيام يأيت
 ). صاهل - حساس متحرك باإلرادة-نام (  للفرس -١
 ). مسكر-سائل(  للخمر -٢
       ). فيها غاية اخلضوع -تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم(  للصالة -٣
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 ) اخلامس عرش درسال(  
 

  أقسام العريض 
 

 املاهيـة، فيـشمل نفـس املاهيـة ما ليس خارجا عن: ذايت وعريض، والذايت: َقد علمت أن الكيل ينقسم إىل
بتاممها وهو النوع كاإلنـسان، وجـزء املاهيـة العـام وهـو اجلـنس، وجـزء املاهيـة اخلـاص وهـو الفـصل  

 .ما كان خارجا عن املاهية: والعريض
 :ثم إن العريض قسامن

 .خاصة
 .  وعرض عام
 .العريض املحمول عىل حقيقة واحدة:  فاخلاصة هي

 . املحمول عىل حقائق خمتلفةالعريض: والعرض العام هو
ٌاإلنسان ضاحك: مثال ُ. 

فالضاحك خارج عن ماهية اإلنسان التي هـي احليـوان النـاطق، ولكنـه خمـتص باإلنـسان فـال يشء مـن 
 .احليوانات بضاحك سواه فهذا خاصة

بعبارة أخرى إن اإلنسان موضوع، وضاحك حممول، وهذا املحمول خمـتص بـذلك املوضـوع فـال نقـول 
 .احك، أو األسد ضاحك ونحوهالفرس ض

 .ٍاإلنسان ماش: مثال
الفرس : فاملايش خارج عن ماهية اإلنسان، وهو أيضا غري خمتص به بل حيمل عىل حقائق أخرى أيضا تقول

 .ماش، واألسد ماش، ونحو ذلك فهذا عرض عام
 .االسم يقبل األلف والالم: مثال

 .ل عليه وخمتص به فيكون خاصةفقبول األلف والالم خارج عن ماهية االسم وهو حممو
 .االسم مرفوع: مثال
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: فاملرفوع خارج عن حقيقة االسم وهو حممول عليه وال خيتص به ألنه قد حيمـل عـىل غـري االسـم تقـول
 .ا عاماالفعل مرفوع، فيكون عرض

 .الصالة جيب فيها استقبال القبلة: مثال
عليها وخيتص هبا ألنه ال جيب استقبال القبلة فوجوب استقبال القبلة خارج عن ماهية الصالة وهو حممول 

 .إال يف الصالة فيكون من خواص الصالة
 .الصالة جيب فيها الوضوء: مثال

فوجوب الوضوء خارج عن ماهية الصالة وهو حممول عليها، وال خيتص هبا ألنه جيب الوضوء يف غريهـا 
 .اما عاالطواف جيب فيه الوضوء، فيكون عرض: كالطواف بالكعبة، تقول

 .ثم إن املحمول الواحد قد يكون خاصة بالنظر إىل موضوع وعرضا عاما بالنظر إىل موضوع آخر
 .احليوان ماش: مثال

 .فاملايش حممول عىل احليوان وخمتص به فيكون خاصة
 .وهو بالنظر إىل اإلنسان عرض عام ألنه حيمل عليه وعىل غريه

 .الكلمة مرفوعة: مثال
 .كلمة وخمتصة هبا إذ ال يرفع باملعنى النحوي سوى الكلامت فتكون خاصةفاملرفوعة حممولة عىل ال

 .وهي بالنظر إىل االسم عرض عام ألنه حتمل عليه وعىل غريه وهو الفعل
 .وعليه فقس

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
 ني اخلاصة والعرض العام؟  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق ب-١
  ما وجه التشابه والتاميز بني اجلنس والعرض العام، والفصل واخلاصة؟-٢
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  كيف يعد التنفس خاصة مع أنه عرض عام لإلنسان؟  -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني اخلاصة والعرض العام فيام يأيت مع وضعها يف مجلة
 ).  العطش للنبات - احلبل لألنثى-يوان الشهوة للح- قبول مل للمضارع-التدين لإلنسان( 
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 )الدرس السادس عرش ( 
 

 أقسام اخلاصة والعرض العام
 

خاصة وعـرض عـام ثـم إن كـال : َقد علمت أن العريض وهو ما كان خارجا عن املاهية ينقسم إىل قسمني
 :منهام ينقسم إىل قسمني

 .الزم -١
 .مفارق -٢

 .عن اليشءما ال ينفك : فالالزم هو
 .ما ينفك عن اليشء: واملفارق هو

 :وهي) الالزم واملفارق  ( ٢× ) اخلاصة والعرض العام  ( ٢فنحصل عىل أربعة أقسام حاصلة من رضب 
 .خاصة الزمة -١
 .خاصة مفارقة -٢
 .عرض عام الزم -٣
 .عرض عام مفارق -٤

 .اإلنسان ضاحك: مثال
 نقـصد بالـضاحك ألننـا ؛ريه، وهو الزم له يف كل األوقاتفهنا الضاحك خاصة اإلنسان فال حيمل عىل غ

 .هو الضاحك بالقوة ال بالفعل
 .إمكان حصول اليشء: فالقوة هي
 .حصول اليشء واقعا: والفعل هو

 لإلنـسان قابليـة الـضحك وإن مل يـضحك اآلنأن كالضحك بالقوة فإنه الزم لإلنسان يف كـل وقـت أي 
 .بخالف بقية احليوانات فهي ال تضحك

 .أما الضحك بالفعل فهو أن يصدر منه الضحك ويتحقق يف وقت من األوقات
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 .اإلنسان ضاحك بالفعل: مثال
د بالفعل فيكون عرضا مفارقا، ألنه ال يضحك اإلنسان دائام يف كل ّ قيهو هنافالضاحك خاصة باإلنسان و

 .األوقات، فهذا مثال اخلاصة املفارقة
 .اإلنسان ماش بالقوة: مثال

 .الفرس ماش بالقوة: ض عام ألنه حيمل عىل غري اإلنسان تقولفهذا عر
وهو عرض عام الزم لإلنسان وغريه يف كل األوقات ألنه دائام يكون اإلنسان له قابلية وقوة عىل امليش وال 

 . بخالف النبات مثال فهو ليس له قوة امليش- نسأل اهللا العافية-يرض عروض املوانع كالشلل
 .بالفعلاإلنسان ماش : مثال

فهذا عرض عام مفارق، ألنه قد ينفك امليش عن اإلنسان بالفعل كأن جيلس أو ينام فهو ليس ماش دائام يف 
 .كل وقت من يوم ولد إىل أن يموت كام هو واضح

 .اإلنسان كاتب بالقوة: مثال
ابـة فهذا خاصة من خواص اإلنسان وهي خاصة الزمة، ألن اإلنسان يقبـل الـتعلم الراقـي وصـنعة الكت

 .بخالف بقية احليوانات ألنه ناطق
 .اإلنسان كاتب بالفعل: مثال

فهذا خاصة باإلنسان، ولكنها خاصة مفارقة ألنه ليس كل إنسان كاتبا بالفعل بل إن كثري من الناس أمي ال 
 .جييد القراءة والكتابة وإن كان قابال هلا

 .اإلنسان خائف بالقوة: مثال
ري اإلنسان تقول الفرس خائف، وهو عرض عام الزم ألن قابليـة وقـوة فهذا عرض عام ألنه حيمل عىل غ

 .اخلوف ال تنفك عن اإلنسان
 .اإلنسان خائف بالفعل: مثال

 .فهذا عرض عام مفارق ألنه ليس يف كل وقت يكون اإلنسان خائفا بل قد يأمن يف وقت ما
 .اإلنسان خجل بالقوة: مثال
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حليوانات، وهو خاصة الزمة ألن قوة وقابليـة اخلجـل مالزمـة فهذا خاصة باإلنسان فال خيجل غريه من ا
 .لإلنسان ال تنفك عنه

 .اإلنسان خجل بالفعل: مثال
 .  فهذا خاصة مفارقة ألن اخلجل ينفك عنه

 .اإلنسان نائم بالقوة: مثال
 فهذا عرض عام ألنه حيمل عىل غري اإلنسان تقول الفرس نائم، وهو عرض عـام الزم ألن اإلنـسان قابـل

 .للنوم وله قوة عليه يف كل وقت، بخالف احلجر مثال فال يقال هو نائم
 .اإلنسان نائم بالفعل: مثال

 .وعليه فقس .فهذا عرض عام مفارق كام هو واضح
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

 رض الالزم والعرض املفارق؟  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الع-١
  كيف يكون العرض العام الزما مع أنه حيمل عىل حقائق متعددة؟-٢
  ما الفرق بني أن يكون اليشء له قوة عىل اليشء، وبني أن يكون اليشء ال قوة له عليه وضح ذلك ؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :صنف ما ييل بحسب كونه خاصة أو عرضا عاما الزما أو مفارقا
 الزوجيـة - التتمـر للرطـب- الـشباب لإلنـسان- الشاعرية بـالقوة لإلنـسان- بالفعل لإلنسانالتنفس( 

 ). اإلسالم بالقوة للكافر - االستغفار للمذنب- الذوبان بالفعل للثلج- احلرارة للنار-لألربعة
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 " خمططات توضيحية "
 

 الكيل
 

       عريض                                           ذايت                                                    
 

 عرض عام       خاصة                  وع           فصل              نجنس                                          
 

  بعيد      الزمة     مفارقة     الزمة     مفارقةقريب       بعيد          قريب                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٨١ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )الدرس السابع عرش ( 
 

 أدوات السؤال عند املناطقة 
 

والثالثـة األوىل منهـا ) اجلنس والفصل والنوع واخلاصة والعـرض العـام : ( َقد علمت أن الكليات مخس
 .ذاتيات، واالثنتان األخريتان عرضيات

 ألفاظا جعلوها أدوات للسؤال عن الكليات اخلمس وغريهـا فمتـى اسـتخدم الـسائل ة املناطقوقد اختار
 . أنه يستفهم عن يشء معنيُ السامعَصيغة منها علم

  ).ما، وأي: ( وهذه األدوات هي
 :يستفهم هبا عن واحد مما ييل) ما ( فـ 
 .املاهية -١

عبادة ذات أقـول وأفعـال مفتتحـة :  فيقالحيوان ناطق، ويقال ما الصالة ؟: ما اإلنسان؟ فيقال هو: مثال
 .بالتكبري خمتتمة بالتسليم

 .فهنا استفهمنا عن ماهية اإلنسان والصالة
 . النوع-٢

 .إنسان: ما زيد وعمرو وبكر ؟ فيقال: مثال
 . فهنا سألنا هبا عن متعدد متفق احلقيقة فيكون اجلواب بالنوع

 .اجلنس -٣
 .حيوان: قالما اإلنسان والفرس واألسد؟ في: مثال

 .فهنا سألنا عن متعدد خمتلف باحلقيقة فيكون اجلواب باجلنس
 :يستفهم هبا عن واحد مما ييل) أي ( و 
 .الفصل -١

 .ناطق: أي يشء هو اإلنسان يف ذاته؟ فيقال: مثال
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 .فهنا استفهمنا عن املميز الذايت لإلنسان فيكون اجلواب بالفصل
 .ميز الذايت لكذاما امل= فعبارة أي يشء هو كذا يف ذاته

 .اخلاصة -٢
ِأي يشء هو اإلنسان يف عرضه؟ فيقال: مثال َ  .ضاحك: َ

 .فهنا استفهمنا عن املميز العريض لإلنسان عن غريه فيكون اجلواب باخلاصة
 .ما املميز العريض لكذا= فعبارة أي يشء هو كذا يف عرضه

التعاريف التي تفيد التصورات ألنه لو قيل لـك أما العرض العام فلم هيتموا بوضع أداة له ألنه ال ينفع يف 
 .ما الضبع؟ فقلت هو ماش أو متنفس، مل يصلح للتعريف به

 بقي أن نختم بسؤال قد يتبادر للذهن وهو ما الدليل عىل حرص الكليات باخلمس ؟
ون متـام أنه ال يتأتى قسم آخر لنضيفه عليهـا ألن الكـيل إذا قـسناه إىل جزئياتـه فإمـا أن يكـ: واجلواب هو

 .ًماهيتها، أو جزء من ماهيتها، أو خارجا عن ماهيتها، وال يمكن قسم آخر
فتامم ماهيتها هو النوع، وجزء ماهيتها هو اجلنس والفصل، واخلارج عن ماهيتهـا هـو اخلـاص والعـرض 

 .العام
ق، واخلارج زيد وعمرو وهند وبقية األفراد متام ماهيتهم هو إنسان، وجزء ماهيتهم هو حيوان وناط: مثال

 .عن ماهيتهم هو ضاحك وماش
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ألي يشء تستخدم ما وأي عند املناطقة؟ -١
  كيف يفرق بني ما إذا سأل هبا عن املاهية أو اجلنس أو النوع؟  -٢
 ات باخلمس مل ال تكون ستا أو سبعا؟ مل حترص الكلي-٣
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 )متارين ( 
 

 :أجب عن األسئلة التالية وبني نوع اجلواب
 - أي يشء هو العدد الزوجي يف ذاته- ما االسم والفعل واحلرف- ما الصالة والصوم والزكاة-ما احلج( 

َ أي يشء هو الرشك يف ع- ما زيد وأشجاره التي حيبها-أي يشء هي اخلمر يف ذاهتا  ِرضه ُِّ َ.( 
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 " خمططات توضيحية "
 

 أدوات السؤال
 

             أي               ما                                                                                           
 

        فصل                       خاصة  جنس           نوع             ماهية                                            
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 )الدرس الثامن عرش (  
 

 النسب األربع  
 

ّقد علمت أن الكليات مخس قد مر بياهنا، ونحن إذا عملنا مقايسة بني كيل وآخر فال بد من وجـود عالقـة  َ
فـالكيل الثـاين أعـم مـن )  واحليـوان -اإلنسان (لكليني أعم من الكيل اآلخر، مثل بينهام كأن يكون أحد ا

 .ألنه يتحقق مع غريه أيضا كالفرس؛ األول
 :وهذه النسب منحرصة يف أربع هي

 .أن يتحد الكليان يف مجيع األفراد:  التساوي وهو-١
 .أن خيتلف الكليان يف مجيع األفراد:  التباين وهو-٢
 .أن جيتمعا يف بعض األفراد وينفرد أحدمها يف بعض آخر: صوص املطلق وهو العموم واخل-٣
 .    أن جيتمعا يف بعض األفراد وينفرد كل منهام يف بعض آخر:  العموم واخلصوص الوجهي وهو-٤

 اإلنسان والناطق، متساويان يف مجيع األفراد من زيد وعمرو وهند وغـريهم ألن كـل إنـسان نـاطق: مثال
 .سانوكل ناطق إن

وهكذا كل عالقة بني النوع وفصله أو خاصته تكون التساوي وال بد فإن ظهر أهنام ليسا بمتـساويني فهـذا 
 .ينيعني أن ما سميناه فصال وخاصة ليسا كذلك فلنبحث عن فصل وخاصة جديد

 .الطهور واملاء املطلق متساويان، فكل طهور هو ماء مطلق وكل ماء مطلق هو طهور: مثال
سان والفرس، متباينان؛ ألنه ال يمكن أن يوجد مثال واحد يصح أن يكون إنسانا وفرسا يف نفس اإلن: مثال

 .الوقت، فال يشء من اإلنسان بفرس، وال يشء من الفرس بإنسان
 . فال بد أن تكون العالقة بينهام هي التباين قطعاوهكذا كل عالقة بني نوعني حقيقيني

ال يوجد كلمة واحدة يمكن أن تكون اسـام وفعـال معـا فـال يشء مـن االسم والفعل متباينان؛ ألنه : مثال
 .سم بفعل، وال يشء من الفعل باسماال
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احليوان والفرس، بينهام عموم وخصوص مطلق؛ ألن احليوان أعم من الفرس، والفرس أخص مـن : مثال
وان أعـم احليوان، فكل فرس حيوان، وليس كل حيوان فرسا جلواز أن يكون غـريه كأسـد ويـسمى احليـ

 .مطلقا، والفرس أخص مطلقا
 .وهكذا كل عالقة بني اجلنس ونوعه فال بد أن تكون هي العموم واخلصوص املطلق

العبادة والصالة، بينهام عموم وخصوص مطلق فكل صالة عبادة، وليس كل عبادة صالة جلـواز أن : مثال
 .تكون صوما مثال

أسـود أو أو وجه؛ ألن اإلنسان قـد يكـون أبـيض اإلنسان واألبيض، فبينهام عموم وخصوص من : مثال
 اإلنسان أبـيض وبعـضه  أفرادأسمر، واألبيض قد يكون إنسانا وقد يكون غريه كالثلج أو احلائط، فبعض

 .غري أبيض، وبعض األبيض إنسان، وبعض األبيض غري إنسان
 .ولو نظرنا إىل حمل األبيض من اإلنسان لوجدناه عرضا عاما مفارقا

القة بني اليشء وعرضه العام املفارق تكون هي العموم واخلصوص الـوجهي مثـل اإلنـسان هكذا كل عو
 عىل زيد اجلالس وعمرو الـذي يمـيش، واملـايش بالفعـل  عىل كل أفرادهواملايش بالفعل، فاإلنسان يصدق

 . كالفرس الذي يميش اإلنسانيصدق عىل اإلنسان املايش بالفعل وعىل غري
بينهام عموم وخصوص وجهي جيتمعان يف الفقيه الشاعر وينفـرد الفقيـه يف الفقيـه الفقيه والشاعر، : مثال

 .غري الشاعر، وينفرد الشاعر يف الشاعر غري الفقيه
 :والضابط الذي حيرص هذه األقسام هو أن نقول

 .الكليان إما أنه ليس بني أفرادمها اجتامع، أو يكون بني أفرادمها اجتامع
 .فاألول هو التباين

 .مجيع األفراد أو يف بعضهايف  هين إما أن يكون االجتامع فيوالثا
 .فاألول هو التساوي

 .والثاين إما أن ينفرد أحدمها يف بعض األفراد، أو ينفرد كالمها يف بعض األفراد
 . فاألول هو العموم واخلصوص املطلق، والثاين هو العموم واخلصوص الوجهي
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  )أسئلة( 
 

 يز بني النسب األربع؟  يف ضوء ما تقدم كيف مت-١
  بأي يشء علمنا أهنا أربع ال مخس؟-٢
  فائدة هذه النسب؟ -يف رأيك - ي ما ه-٣
 

 )متارين ( 
 

 : بني الكليات اآلتيةنسبةاذكر ال
 األمحـر - العـايص والكـافر- االسـم واملرفـوع- الثلج واألبـيض- الغراب واألسود-الشمس والقمر( 

 ). املسلم واملوحد- واملجاهد الفقيه- اللفظ والكالم-واألسود
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 " خمططات توضيحية "
 

 النسب بني الكليني
 

         بني أفرادمها اجتامع                                                ليس بني أفرادمها اجتامع                       
)                                                                        تباين  (                                                                                                                                 

 يف مجيع األفراد              يف بعض األفراد            
 )                                تساوي (              

                   

 ينفرد أحدمها يف بعض األفراد           ينفرد كالمها يف بعض األفراد            
 )عموم وخصوص وجهي )             ( عموم وخصوص مطلق                 ( 
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 )خالصة الباب (  
 

 .إما ذايت، وإما عريض: الكيل
 .فالذايت ما ليس بخارج عن املاهية

 .ما كان خارجا عن املاهية: والعريض
 .ما به يكون اليشء نفسه: واملاهية

 :والذاتيات ثالثة هي 
 .متام املاهية: جزء املاهية اخلاص، والنوع: جزء املاهية األعم، والفصل: اجلنس 

 .ثم إن اجلنس قريب وبعيد
 .ما ال جنس حتته: فالقريب
 .ا حتته جنس آخرم: والبعيد

 .والفصل أيضا قريب وبعيد
 .ما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه البعيد: والبعيد، ما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه القريب: فالقريب

 :وأما العرضيات فاثنان
 .العريض املحمول عىل حقيقة واحدة: خاصة وهي

 .العريض املحمول عىل حقائق خمتلفة: والعرض العام وهو
 .كل منهام الزم ومفارقو

 . ًوقد وضعوا ما للسؤال عن املاهية واجلنس والنوع، وأيا للسؤال عن الفصل واخلاصة
 :ثم إن النسبة بني الكليني أربعة هي

 .االحتاد يف مجيع األفراد:  التساوي وهو-١
 . االختالف يف مجيع األفراد:  التباين وهو-٢
 . يف بعض األفراد وانفراد أحدمها يف بعض األفراداالحتاد:  العموم واخلصوص املطلق وهو-٣
 .االحتاد يف بعض األفراد وانفراد كل منهام يف بعض آخر:  العموم واخلصوص الوجهي وهو-٤
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 " عىل النص تعليقات "
 

ِالذي يدخل يف حقيقة جزئياته، كاحليوان بالنسبة لإلنسان والفرس: ٌّذايت وهو: ّوالكيل إما ِ ِ ِ ِ ِ ُ. 
ِالذي خيالفه، كالضاحك بالنسبة لإلنسان:  وهوٌّ وإما عريض ِ ِ ُِ ُ. 

 
........................................................................................................ 

بدأ املصنف باحلديث عن مبحث التصورات ولكنه مل يبـدأ باملعرفـات ألهنـا مرتبطـة ارتباطـا تامـا :  أقول
: ّوالكيل إمـا: ( ت اخلمس فبدأ هبا وهي مبحث إيساغوجي فقسم أوال الكيل إىل ذايت وعريض فقالبالكليا

أي يدخل يف ماهية أفراده كاحليوان فإنه يدخل يف ماهيـة أفـراد  ) الذي يدخل يف حقيقة جزئياته: ّذايت وهو
هـومهم مـن وقـوع اإلنسان كزيد وعمرو وبكر وهند ونحوهم فهؤالء جزئيات ألنه يمنع نفس تصور مف

 .الرشكة فيهم، وحقيقتهم هي حيوان ناطق، فيكون احليوان داخال يف حقيقة جزئياته، وكذلك الفصل
 .ألن ماهيتهام تشتمل عىل احليوان فيكون ذاتيا هلام ) كاحليوان بالنسبة لإلنسان والفرس( 

 ينطبق عىل النوع ألنه قـال وهنا إشكال وهو أن املصنف سيعد النوع من الذاتيات، مع أن تعريف الذايت ال
هو ما يدخل يف حقيقة جزئياته، والنوع ال يدخل يف احلقيقة بل هو متام احلقيقة واليشء ال يـدخل يف نفـسه 

األول جيعـل النـوع لـيس ذاتيـا ألنـه لـيس بـداخل، : ّإن يف النوع اصطالحني: فكيف السبيل؟ واجلواب
م تعريف الذايت اختار أحد االصطالحني وهـو الـذي ال واالصطالح الثاين جيعله داخال، فاملصنف يف مقا

ُيدخل النوع يف الذايت ويف مقام التقسيم اختار االصطالح الثاين الذي جيعلـه مـن الـذايت وعليـه مـشينا يف 
 .الرشح، وإنام فعل ذلك ليعرف الطالب باملصطلحني ويثري معلوماته

فـإن  ) كالـضاحك بالنـسبة لإلنـسان( ئياتـه وهو الذي خيالفه فـال يـدخل يف حقيقـة جز ) وإما عريض( 
الضاحكية خارجة عن حقيقة زيد وعمرو، ثم عىل هذا االصطالح يكون النوع داخـال يف العـريض، بيـنام 

 .يكون عىل االصطالح الثاين داخال يف الذاتيات
، وإن قلنـا إن قلنا إن الذايت ما ليس خارجا عن حقيقة جزئياته، فيكون النوع من الذاتيات: واخلالصة هي

 .إن الذايت هو الذي يدخل يف حقيقة جزئياته فيكون النوع من العرضيات
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ِوالذايت إما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة املحضة، كـاحليوان بالنـسب ِ َِ ِّْ َُّ ٌ َُ ِ ِ َ ِة لإلنـسان والفـرس، وهـو َّ ِ ِ
ُويرسم بأنهُاجلنس  ُُ َ ِكيل مقول عىل كثريين خمتلفني باحلقائق يف: ْ َ ُ َ ٌ َ  .ِ جواب ما هوٌّ

........................................................................................................ 
أي يف جواب السؤال بـام  ) يف جواب ما هو( أي حممول  ) إما مقول: والذايت: ( ثم بدأ بتقسيم الذايت فقال

أن يكون اجلنس جوابا عن شيئني فأكثر، ومعنى املحضة هو يقصد بالرشكة ) بحسب الرشكة املحضة ( هو 
اخلالصة فتكون كلمة املحضة بمعنى كلمة فقط، فتلخص أن اجلنس هو كيل مقول يف جواب السؤال بام هو 
عن الرشكة فقط، تقول ما اإلنسان والفرس؟ فيكون اجلواب حيوانا، فاجلواب هنا عن متام املشرتك بيـنهام 

 خاصة اجلنس هي أنه يقع يف جواب السؤال بام ولكن عنـد الـسؤال عـن شـيئني فـأكثر ًوهو احليوان، فإذا
كاإلنسان والفرس أو كاحلامر والفرس واألسد، وال يصح أن يكون اجلنس جوابا عن يشء واحد فقط مثل 

 .ما اإلنسان؟ فال يصح أن يقال هو حيوان فقط، ألن اجلواب ال بد أن يكون تاما: أن يقال
 ) وهو اجلـنس( فاحليوان جواب سؤال هو ما هو اإلنسان والفرس  ) بالنسبة لإلنسان والفرسكاحليوان ( 

ويرسم بأنه كيل مقول عـىل : ( ثم إن ما ذكره املصنف هو  توطئة لتعريف اجلنس فلذا أتبعه بالتعريف فقال
رضـيات ألن ومعنى كلمـة يرسـم أي يعـرف بالرسـم أي بالع ) كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو

التعريف بالذاتيات يسمى حدا والتعريف بالعرضيات يسمى رسام كام سيأيت تفصيله، مثال ذلك إذا عرفنا 
ّاإلنسان بحيوان ناطق، فهذا حد، وإذا عرفناه بأنه حيوان ضاحك، فهذا رسم، فاحلد فيه فـصل، والرسـم 

 حد أو رسم؟... ين فيه خاصة، فإذا علم هذا فهل تعريف اجلنس بأنه كيل مقول عىل كثري
هو رسم ألنه عبارة مقول عىل كثريين أي حممول عىل كثريين عريض من أعراضـه يمكـن تـصور : اجلواب

 .اليشء بدونه، ويمكن تعريف اجلنس تعريفا آخر وهو جزء املاهية األعم
احليوان فهو جنس لإلنسان والفرس وغريمها ألنـه كـيل أي يـصدق عـىل كثـريين وال يمنـع نفـس : مثال

 . مفهومه من وقوع الرشكة فيه، وهذا الكيل يقال أي حيمل عىل كثريين
اإلنسان حيوان، والفرس حيوان ، واألسد حيوان، فهنا محلنا احليوان عىل كثريين خمتلفني باحلقـائق : تقول

ّأي خمتلفني بذايت من الذاتيات فإن اإلنسان ناطق والفرس صاهل واألسد زائر، ويكون اجلنس جوابا عـن 
 . سؤال بام هو عن كثريين خمتلفني يف احلقيقة، تقول ما اإلنسان والفرس واألسد؟ فيكون احليوان جوابهال
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ٍوإما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة واخلصوصية معا، كاإلنسان بالنسبة إىل أفراده نحو زيد وعمرو  ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ ِ ِ ٌ َّ
 .ُوهو النوع
ُويرسم بأنه َكيل مقول عىل كثريين خم: ُ ٌ ِتلفني بالعدد دون احلقيقة يف جواب ما هوٌّ ِ َِ َ. 

َوإما غري مقول يف جواب ما هو  بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه، وهـو الـذي يميـز الـيشء عـام  ُّ ِ ِ َ ٍِّ ِ ٌِ ٍ
ُيشاركه يف اجلنس كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل ِ ِ ِ ِِ ُ. 

ُويرسم بأنه ِّكيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يش: ُ ِ ِ ُ ِء هو يف ذاتهٌّ َ ٍ. 
........................................................................................................ 

يقصد أن النـوع تـارة  ) وإما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة واخلصوصية معا: (ثم بدأ بالنوع فقال
أي تارة يقع جوابا عن متعدد وهو ما يقصده بالـرشكة يقع بحسب الرشكة، وتارة يقع بحسب اخلصوصية 

ما زيد وعمـرو ؟ فيكـون اجلـواب : مثال الرشكة. وتارة يقع جوابا عن واحد وهو ما يقصده باخلصوصية
 .ما زيد ؟ فيكون اجلواب إنسانا: ومثال اخلصوصية. إنسانا ألنه هو متام املشرتك بينهام

النوع، وعند السؤال عن اجلنس ال بـد مـن تعـدد، أمـا عنـد فتلخص أن ما هو يسأل هبا عن اجلنس وعن 
 .السؤال عن النوع فهذا غري الزم فقد يسأل هبا عن واحد وقد يسأل هبا عن متعدد

ويمكـن أن ) كاإلنسان بالنسبة إىل أفراده نحو زيد وعمرو وهو النـوع : (ثم ذكر املصنف مثال النوع فقال
ّكـيل مقـول عـىل كثـريين :  ويرسـم بأنـه: (م ذكر تعريف النوع فقـالالنوع بأنه متام ماهية أفراده، ثنعرف 

أي حيمل عـىل كثـريين متفقـني باحلقيقـة ولكـنهم خمتلفـني ) خمتلفني بالعدد دون احلقيقة يف جواب ما هو 
 .لون ونحوهبالعدد فإن اإلنسان حيمل عىل زيد وعمرو وبكر وهم ال خيتلفون يف ذايت بل يف املشخصات ك

 ) وإما غري مقول يف جواب ما هو بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه: ( يف الفصل فقالأ بتعرثم بد
أي ما يقع يف جواب أي  ) وهو. ( فإن الفصل كام تقدم يف الرشح يقع يف جواب السؤال أي يشء هو يف ذاته

 ألنـه يفـصل فإن الفصل مـا سـمي فـصال إال ) الذي يميز اليشء عام يشاركه يف اجلنس( يشء هو يف ذاته 
  .تقول أي يشء هو اإلنسان يف ذاته ) كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل( املشرتكات يف اجلنس 
واحرتزنا بقيد يف  ) ويرسم بأنه كيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته. (  فيكون اجلواب ناطقا

 .ذاته عن اخلاصة ألهنا تقع يف جواب أي يشء هو يف عرضه
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َا غري مقول يف جواب ما هو  بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه، وهـو الـذي يميـز الـيشء عـام َّوإم ُ ِّ َ ِِّ ٍ ِ ٌِ ٍ ُ
ُيشاركه يف اجلنس كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل ِ ِ ِ ِِ ُ ُ. 

ُويرسم بأنه ِكيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته: ُ َ ٍِّ ِِ ُ ٌّ. 
ُّوأما العريض ْفإما أن : َّ ُيمتنع انفكاكه عن املاهية، وهو العرض الالزمَّ ُ ِ ُ َُ. 

ُأو ال يمتنع وهو العرض املفارق ُ َ. 
ِوكل واحد منهام إما أن خيتص بحقيقة واحدة وهو اخلاصة، كالضاحك بالقوة والفعل لإلنسان ِ ِ ٍ ٍ ٍِ ُ ْ َُ. 

........................................................................................................ 
 ) وإما غري مقول يف جواب ما هو بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه: ( أ بتعريف الفصل فقالثم بد

أي ما يقع يف جواب أي  ) وهو. ( فإن الفصل كام تقدم يف الرشح يقع يف جواب السؤال أي يشء هو يف ذاته
فإن الفصل مـا سـمي فـصال إال ألنـه يفـصل  ) ه يف اجلنسالذي يميز اليشء عام يشارك( يشء هو يف ذاته 

تقول أي يشء هو اإلنسان يف ذاته؟ فيجاب  ) كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل( املشرتكات يف اجلنس 
 .بأنه ناطق

واحرتزنا بقيد يف ذاته عن اخلاصـة ألهنـا  ) ويرسم بأنه كيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته( 
 . يف جواب أي يشء هو يف عرضهتقع

كقولنا النـار حـارة فـإن احلـرارة ال ) وأما العريض فإما أن يمتنع انفكاكه عن املاهية وهو العرض الالزم( 
كالـضحك بالفعـل ) وهو العرض املفـارق( أي انفكاكه عن املاهية  ) أو ال يمتنع. (تنفك عن وجود النار

لالزم واملفارق ثم قـسم كـال مـنهام إىل خاصـة وعـرض عـام، ثم إن املصنف قسم العريض إىل ا .لإلنسان
واألدق أن يقسم العريض إىل اخلاصة والعرض العام ثم يقسمهام إىل الالزم واملفارق كـام فعلنـا يف الـرشح 
ألنه يف صدد احلديث عن الكليات اخلمس فالكيل الرابع واخلامس هو اخلاصة والعرض العام ال العـرض 

إما أن خيـتص بحقيقـة واحـدة وهـو ( أي من الالزم واملفارق ) وكل واحد منهام . (ملتأ. الالزم واملفارق
واملراد بالقوة إمكان اليشء وقابليته، واملراد بالفعل هو حتققه  )اخلاصة، كالضاحك بالقوة والفعل لإلنسان

عل ينفك عن الفعيل يف الواقع فالضاحك بالقوة ال ينفك عن اإلنسان فيكون خاصة الزمة، والضاحك بالف
 .اإلنسان يف وقت من األوقات فيكون خاصة مفارقة
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ًكلية تقال عىل ما حتت حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا: ُوترسم بأهنا  ُ ًٌ ٍ ٍ َ . 
َ فوق واحدة وهو العرض العام، كاملتنفس بالقوة والفعل بالنسبة لإلنـسان وغـريه مـن  ِوإما أن يعم حقائق ِ ِ ِ ٍِ ِ ُ َ ُّ َ ْ

 .ِاحليوانات
َ خمتلفة قوال عرضيا: ُنهُويرسم بأ ًكيل يقال عىل ما حتت حقائق ًُ ٍ َ ٌّ  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
مل عىل حقيقة أي حت ) بأهنا كلية تقال عىل ما حتت حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا( أي اخلاصة  ) وترسم( 

واحدة فقط محال عرضيا نحو اإلنسان ضاحك، فضاحك خاصـة ألنـه ال حيمـل إال عـىل حقيقـة واحـدة 
 .واحرتز بقوله قوال عرضيا عن الفصل فإن حيمل عىل اإلنسان قوال ذاتيا نحو اإلنسان ناطق

املتنفس بـالقوة حقائق فوق واحدة وهـو العـرض العـام كـ( أي العريض الالزم واملفارق  ) وإما أن يعم( 
فاملتنفس بالقوة حيمل عىل اإلنسان وغريه من احليوانـات ويكـون  ) والفعل لإلنسان وغريه من احليوانات

مالزما هلا واملتنفس بالفعل حيمل عىل اإلنسان وغريه من احليوانات ويكون مفارقا ألن التـنفس هـو أخـذ 
 .النفس وهو الشهيق

واحرتز بقوله قـوال ) يل يقال عىل ما حتت حقائق خمتلفة قوال عرضيا ك:   بأنه(أي العرض العام  ) ويرسم( 
  .عرضيا عن اجلنس فإن اجلنس يقال عىل ما حتت حقائق خمتلفة قوال ذاتيا نحو اإلنسان حيوان

 .واهللا أعلم. وحيذف كلمة ما حتت) يقال عىل حقائق : ( ويمكن أن خيترص ويقول
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )العارش الدرس ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هي املاهية ؟-١
 .ما به يكون اليشء نفسه: املاهية

  ما هي رشوط املاهية؟-٢
 أن تكـون ذات -ج- أن تكون تلك الصفات جوهرية-ب- أن تكون صفات مشرتكة بني مجيع األفراد-أ

 .جنس وفصل
  َ مل  ال نعد الضحك من ماهية اإلنسان؟-٣

 .فات اجلوهرية بحيث إذا تصور زواله زال اإلنسانألنه ليس من الص
 

 )الدرس احلادي عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الذايت والعريض عند املناطقة؟-١
 . نفسهالذايت ال يمكن تصور اليشء بدونه، والعريض يمكن تصور اليشء بدونه بحيث لو زال بقي اليشء

  الالزم عند املناطقة؟   الذايت والعريض من أين جاء عرس التفرقة بني-٢
  .بسبب عدم وجود ضابط صحيح يمكن التعويل عليه يف التفريق بينهام

  ما هو رأيك يف اخلالف الدائر بني مثبتي الذاتيات ونفاهتا؟  -٣
 .ن نفاهاَهو خالف قوي وأرى أن الصواب مع م
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 :التامرين
 :ّميز بني الذايت والعريض فيام ييل

 ).اخلمر جسم مائع مرض بالصحة مسكر حمرم رشعا فيه تبذير للامل  ( -١
 ).جسم مائع مسكر : ( الذاتيات

 ).مرض بالصحة حمرم رشعا فيه تبذير للامل : ( العرضيات
 ).احلديد جسم صلب من املعادن التي تتمدد بالطرق وتصدأ باملاء وتصنع منها اآلالت  ( -٢

 .)جسم صلب من املعادن : ( الذاتيات
 ).يتمدد بالطرق ويصدأ باملاء وتصنع منه اآلالت : ( العرضيات

 ).الصالة عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم جيب فيها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي  ( -٣
 ).عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم : ( الذاتيات

 ).جيب فيها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي : ( العرضيات
 

 )س الثاين عرش الدر( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اجلنس والفصل والنوع؟-١
 .متام املاهية: جزء املاهية اخلاص هبا، والنوع: جزء املاهية األعم، والفصل: اجلنس

 املاهية واألشياء املختلفة فيها؟ متام ّ كيف نميز بني األشياء املشرتكة يف -٢
  فقد اشرتكت يف متام املاهية، وإن افرتقت يف الفصل فهي خمتلفة يف املاهيةبالفصل فإن اجتمعت يف الفصل

كالرجل واملرأة يشرتكان يف الناطقية فتكون ماهية اإلنسان هي متام املـشرتك بيـنهام، وكاإلنـسان والفـرس 
 .خيتلفان يف الفصل فيختلفان يف املاهية

  ملاذا مل جيعل الذكر واألنثى أنواعا لإلنسان ؟-٣
 . الذكورة واألنوثة عرضيات لإلنسان فال تصري أنواعا له وليس حتت اإلنسان أي ذايتألن
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 :التامرين
 :رتب األجناس واألنواع واألفراد فيام يأيت

 )  هذا احلج - هذا الصوم - احلج - هذه الصالة - العبادة - الصوم-الصالة ( -١
 .هذا الصوم وهذا احلج أفراد هذه الصالة و- الصالة والصوم واحلج أنواع-العبادة جنس

  ). يف - الكلمة- شجرة- األداة- رضب- اللفظة املفردة-االسم  ( -٢
 .  وشجرة ورضب ويف أفراد- واالسم والكلمة واألداة أنواع- املفردة جنسةاللفظ

 
 )الدرس الثالث عرش ( 

 :األسئلة
 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟-١
 .ما حتته جنس: ما الجنس حتته، واجلنس البعيد: جلنس القريبا
  ما الفرق بني النوع احلقيقي واإلضايف  ؟-٢

 . أنواعحتتهالنوع احلقيقي ال نوع حتته، والنوع اإلضايف 
  ما عالقة اجلنس البعيد بالنوع احلقيقي؟-٣

 .اجلنس البعيد ذايت للنوع احلقيقي
 

 :التامرين
 : البعيد نزوال إىل النوع احلقيقيرتب ما ييل من اجلنس

 ). اجلسم النامي - النبات - اجلسم-الرز  ( -١
 ) الرز - النبات- اجلسم النامي-اجلسم( 
 ).  الصفة - البياض- صفة حمسوسة-اللون ( -٢
   ) البياض - اللون- صفة حمسوسة-صفة( 
 .) الصفة - التصور- صفة نفسانية -اإلدراك ( -٣
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 ) التصور - اإلدراك-نية صفة نفسا-الصفة( 
 ).    الدين - الطهارة- التيمم -العبادة ( -٤ 

 ). التيمم - الطهارة- العبادة-الدين( 
 

 )الدرس الرابع عرش ( 
 :األسئلة

 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني الفصل القريب والبعيد؟-١
فصل البعيد ال يميزه عـن كـل الفصل القريب هو الفصل الذي يميزه عن كل مشاركاته يف اجلنس، بينام ال

 .مشاركاته بل عن بعضها
  ما الفرق بني اجلسم وبني النامي وبني اجلسم النامي ؟-٢

اجلسم جنس أعم يشمل اجلسم النامي واجلسم غري النامي، واجلسم النامي هـو نـوع إضـايف مـن اجلـسم 
 .والنامي هو فصل لبعض أنواع اجلسم

 احلقيقي؟ ما عالقة الفصول البعيدة بالنوع -٣
 .هي مقومة له أي داخلة يف ذاته وواحدة من ذاتياته

 
 :التامرين

 : والبعيد فيام يأيتّعني الفصل القريب
 ). صاهل - حساس متحرك باإلرادة-نام (  للفرس -١
 ).  صاهل فصل قريب - حساس متحرك باإلرادة فصل بعيد-نام فصل بعيد( 
 ). مسكر-سائل(  للخمر -٢
 ).مسكر فصل قريب  -سائل فصل بعيد( 
       ). فيها غاية اخلضوع -تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم(  للصالة -٣
 ). تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم فصل قريب -فيها غاية اخلضوع فصل بعيد( 
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 )الدرس اخلامس عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اخلاصة والعرض العام؟ -١
 .يشء، والعرض العام غري خمتص بهاخلاصة خمتصة بال

  ما وجه التشابه والتاميز بني اجلنس والعرض العام، والفصل واخلاصة؟-٢
التشابه بني اجلنس والعرض العام يف كوهنام أعم من اليشء الذي حيمالن عليه، ويتميز اجلنس عنه بأنه ذايت 

 .ن عليه، ويتميز الفصل عنه بأنه ذايتوالتشابه بني الفصل واخلاصة يف كوهنام خاصني باليشء الذي حيمال
  كيف يعد التنفس خاصة مع أنه عرض عام لإلنسان؟  -٣

 .التنفس خاصة بالنسبة للحيوان، وهو عرض عام بالنسبة لإلنسان
 

 :التامرين
 :ّميز بني اخلاصة والعرض العام فيام يأيت مع وضعها يف مجلة

  الـشهوة للحيـوان-خاصـة  قبول مل للمضارع-احليواناتخاصة لإلنسان بالنسبة لبقية  التدين لإلنسان( 
  ). عرض عام  العطش للنبات-خاصة  احلبل لألنثى-خاصة

 
 )الدرس السادس عرش ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني العرض الالزم والعرض املفارق؟ -١

 .ه وينفك عنههو الذي ال يفارق اليشء، والعرض املفارق هو الذي يفارق: العرض الالزم
  كيف يكون العرض العام الزما مع أنه حيمل عىل حقائق متعددة؟-٢

 .ال تعارض بني األمرين فإن معنى كونه الزما هو أنه ال ينفك عنه وإن كان حيمل عىل غريه وال خيتص به
 .كاملايش بالقوة فإنه الزم لإلنسان ال ينفك عنه وهو عرض عام ألنه حيمل عىل غريه أيضا كالفرس

  ما الفرق بني أن يكون اليشء له قوة عىل اليشء، وبني أن يكون اليشء ال قوة له عليه وضح ذلك ؟-٣
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 .إذا كان له قوة عليه فهو متصف به بالقوة وقد يأيت وقت يتصف به بالفعل بخالفه إذا مل يكن له قوة عليه
 

 :التامرين
 :صنف ما ييل بحسب كونه خاصة أو عرضا عاما الزما أو مفارقا

  الـشباب لإلنـسان-خاصة الزمة  الشاعرية بالقوة لإلنسان-مفارقعرض عام  التنفس بالفعل لإلنسان( 
  احلـرارة للنـار-عـرض عـام الزم  الزوجيـة لألربعـة-خاصة مفارقة  التتمر للرطب-عرض عام مفارق
 -قعـرض عـام مفـار  االسـتغفار للمـذنب-عرض عام مفارق  الذوبان بالفعل للثلج-عرض عام الزم

 ).ة الزمخاصة اإلسالم بالقوة للكافر
    

 )الدرس السابع عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ألي يشء تستخدم ما وأي عند املناطقة؟ -١
 .سؤال عن اجلنس والنوع واملاهية، وتستخدم أي للسؤال عن الفصل أو اخلاصةللتستخدم ما 

 نس أو النوع؟   كيف يفرق بني ما إذا سأل هبا عن املاهية أو اجل-٢
ما إذا سأل هبا عن اجلنس والنوع يسأل هبا عن متعدد ولكن التي للجنس يسأل هبا عـن متعـدد خمتلـف يف 

 .احلقيقة والتي للنوع يسأل هبا عن متعدد متحد يف احلقيقة، وإذا سأل هبا عن املاهية فال تعدد
  مل حترص الكليات باخلمس مل ال تكون ستا أو سبعا؟-٣

ًإذا قسناه إىل جزئياته فإما أن يكون متام ماهيتها، أو جزء من ماهيتها، أو خارجا عن ماهيتها فتامم ألن الكيل 
 .ماهيتها هو النوع، وجزء ماهيتها هو اجلنس والفصل، واخلارج عن ماهيتها هو اخلاص والعرض العام

 
 :التامرين

 : وبني نوع اجلوابأجب عن األسئلة التالية



 -١٠١ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 مـا االسـم -)جـنس ( عبـادة   ما الصالة والـصوم والزكـاة-)باملاهية( وقوف بعرفة عبادة فيها ما احلج( 
ينقسم إىل عددين ال يفـضل أحـدمها   أي يشء هو العدد الزوجي يف ذاته-)جنس ( كلمة  والفعل واحلرف

جسم نـام   ما زيد وأشجاره التي حيبها-) فصل (  مسكر  أي يشء هي اخلمر يف ذاهتا- )فصل ( عن اآلخر 
ِ أي يشء هو الرشك يف عرضه-)جنس (  َ َ   ).)خاصة(ذنب ال يغفره اهللا  ُِّ
 

 )الدرس الثامن عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني النسب األربع؟ -١
التساوي هو االحتاد يف األفراد، والتباين هو االختالف التام يف األفراد، والعمـوم اخلـصوص املطلـق هـو 

ألفراد مع كون أحدمها لـه أفـراده اخلاصـة بـه، والعمـوم واخلـصوص الـوجهي هـو االشرتاك يف بعض ا
 .االشرتاك يف بعض األفراد مع كون كل واحد منهام له أفراده اخلاصة به

  بأي يشء علمنا أهنا أربع ال مخس؟-٢
 . لعدم إمكان قسم آخر 

  فائدة هذه النسب؟ -يف رأيك - ي ما ه-٣
 .ء فيحصل متام التاميز يف فهم املصطلحاتيف معرفة العالقة بني األشيا

 
 :التامرين

 :اذكر النسبة بني الكليات اآلتية
عمـوم وخـصوص   واألبيض الثلج-عموم وخصوص مطلق  الغراب واألسود-تباين الشمس والقمر( 

 األمحـر -عمـوم وخـصوص مطلـق  العايص والكافر-عموم وخصوص وجهي  االسم واملرفوع-مطلق
 -عمـوم وخـصوص وجهـي  الفقيه واملجاهـد-عموم وخصوص مطلق فظ والكالم الل-تباين واألسود

 ).تساو املسلم واملوحد
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 )الباب الثالث وفيه ثالثة دروس ( 
 

 ) التاسع عرش درسال( 
 

 التعريف 
 

َقد علمت أن أبحاث املنطق تدور حول التعريف والدليل، وقد كان الكالم عىل الكليات اخلمـس مقدمـة 
 .فللحديث عن التعري

 :التعريف نوعانو
 .حقيقي: أوال
 . لفظي:ثانيا

 .ّما يفيد تصور اليشء: فالتعريف احلقيقي
 إذا قيل لك ما الصالة؟: مثال

 .عبادة ذات أقوال وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم: فقلت هي
 .فهذا يسمى تعريفا ألنه أفادك تصور ومعرفة الصالة

، وعبادة ذات أقوال ٌ ٌ .... َّفالصالة معرف  .تعريف
 .فهذا النوع من التعريف يعطيك معرفة يشء كنت جتهله يف السابق

 :والتعريف احلقيقي أربعة أقسام هي
 .ّما تركب من اجلنس القريب والفصل القريب:  حد تام وهو-١
 .التعريف بالفصل القريب وحده، أو مع اجلنس البعيد:  حد ناقص وهو-٢
 . س القريب واخلاصةما تركب من اجلن:  رسم تام وهو-٣
 .التعريف باخلاصة وحدها أو مع اجلنس البعيد:  رسم ناقص وهو-٤

 .حيوان ناطق: اإلنسان: مثال
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 .ّهذا حد تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب والفصل القريب
 .كلمة دلت عىل معنى يف نفسها، ومل تقرتن بزمن: االسم: مثال

وهو كلمة، والفصل القريب وهو دلت عىل معنى يف نفسها ومل هذا حد تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب 
 .تقرتن بزمن

 .جسم ناطق: ناطق، أو اإلنسان: اإلنسان: مثال
هذان حدان ناقصان األول ذكر فيه الفصل القريب فقط، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيـد وهـو اجلـسم مـع 

 .الفصل
بزمن، فهذا حد ناقص لالقتصار عىل الفصل القريـب الدال عىل معنى يف نفسه ومل يقرتن : االسم هو: مثال
 .فقط

صوت دل عىل معنى يف نفسه ومل يقرتن بزمن، ألن الـصوت جـنس بعيـد لالسـم : وكذا إذا قلنا إن االسم
 .فصار مركبا من اجلنس البعيد والفصل القريب

 .حيوان ضاحك: اإلنسان: مثال
 .فهذا رسم تام الن اشتمل عىل اجلنس القريب واخلاصة

 .كلمة تقع مسندا إليه: االسم: مثال
 .فهذا رسم تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب واخلاصة وهي تقع مسندا إليه

 .جسم ضاحك: ضاحك، أو اإلنسان: اإلنسان: مثال
 .هذان رسامن ناقصان األول ذكر فيه اخلاصة وحدها، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيد مع اخلاصة

 .إليه، أو هو صوت مسند إليهاملسند : االسم هو: مثال
 .فهذان رسامن ناقصان األول ذكر فيه اخلاصة وحدها، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيد واخلاصة

 .ومما سبق نعلم أن مدار كون التعريف حدا عىل وجود الفصل القريب
 .ومدار كون التعريف رسام عىل وجود اخلاصة

 .ومدار التامم عىل وجود اجلنس القريب
 .لنقصان عىل عدم وجود اجلنس القريبومدار ا
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 .تبديل لفظ بلفظ أوضح: وأما التعريف اللفظي فهو
 .ما اإلنسان ؟ فتقول هو البرش: مثال

فهذا تعريف لفظي ألنك مل ترشح حقيقة اإلنسان ومل تذكر ذاتياته أو خواصه بل بدلت لفظا بلفظ آخر هـو 
 . متلك إال أن تقول هو حيوان ناطق أو ضاحك ونحوهأوضح عند السامع، وهلذا إذا قبل لك وما البرش؟ مل

 .الغضنفر هو األسد: مثال
 .فهذا تعريف لفظي ألنك بدلت لفظا بلفظ آخر أوضح

فالفرق بني التعريف احلقيقي والتعريف اللفظي هو أن التعريـف احلقيقـي يعطـي تـصورا جديـدا لـيشء 
صورا جديدا لليشء بل السامع قـد تـصوره مـن جمهول مل يعرف من قبل، بينام التعريف اللفظي ال يعطي ت

 .قبل ولكن مل يكن يعرف أنه يسمى هبذا االسم
فالسامع يعرف ما هو األسد ولكن مل يكن يعلم أنه يسمى باسم الغضنفر فقيل له إن األسد الذي تعرفه من 

 .قبل هو نفسه الذي يسمى بالغضنفر
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة(
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أقسام التعريف احلقيقي؟  -١
  مل صار التعريف املشتمل عىل اجلنس والفصل القريبني تاما؟ -٢
  ما الفرق بني التعريف احلقيقي واللفظي؟ -٣
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 )متارين ( 
 

 :بني نوع التعاريف التالية
 .أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليمعبادة ذات :  الصالة-١
 .  سائل ال طعم له وال لون وال ريح:  املاء-٢
 .كلمة ال تقبل عالمات االسم وال الفعل:  احلرف-٣
 .قول حيتمل الصدق والكذب:  اخلرب-٤
 .مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل:  املنطق-٥
 .  الناعق:  الغراب هو-٦
 .  األسد: القسورة-٧
 .عبادة غري اهللا:   الرشك-٨
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 ) العرشون درسال( 
 

 طريقة اكتساب التعريف
 

 حد تام وحـد نـاقص ورسـم تـام : حقيقي ولفظي، واحلقيقي أربعة أقسام:َقد علمت أن التعريف نوعان
تي نحصل هبـا ِّورسم ناقص، ولكن مل نبني طريقة التحصل ووضع اليد عىل التعريف أي ما هي الطريقة ال

 عىل التعريف ؟
 .التحليل والرتكيببطريقة : واجلواب

 :وتعتمد هذه الطريقة عىل أساسني
 .معرفة اجلنس العايل أو ما دونه: األول
 .ّمعرفة املميز: ثانيا
لو أردنا أن نعرف املاء فننظر يف حاله وننسبه إىل اجلنس العايل الذي يـسهل وضـع اليـد عليـه عـادة : مثال

ٌهو جسم له طول وعرض وعمق ويـشغل حيـزا مـن الفـراغ أو هـو عـرض أي لـيس بجـسم فننظر هل  ََ
 كاأللوان واألصوات والروائح؟

 .فنجد أنه جسم، ويمكن أن ننزل إىل جنس أقرب فنجد أن املاء سائل
ثم نعمل قائمة باألشياء التي تشرتك مع املاء يف اجلنس أي السائل مثل احلليب والعسل والبنـزين والزئبـق 

 .وغريها فإىل هنا انتهت اخلطوة األوىل وهي حتديد اجلنس واألشياء التي تشرتك معه يف ذلك اجلنس
ثم نبدأ باخلطوة الثانية فنقوم بدراسة تلك األشياء دراسة طبيعية جتريبية ومعرفة أوصـافها إىل أن نـصل إىل 

 .    وصف يميز املاء عن بقية السوائل مثل أنه ال لون له وال رائحة وال طعم
 .سائل ال لون له وال ريح وال طعم: فنضع اجلنس أوال ثم املميز ثانيا فنقول املاء

واتضح من هذا أن املنطق ال يعلمك تعاريف األشياء بل هو يرسم لك الطريق لكسب التعريـف بواسـطة 
 . وغريهاقواعد عقلية، وإنام حيصل اكتساب التعاريف بالفعل من خالل العلوم األخرى كالعلوم الطبيعية
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من أراد معرفة الصالة مثال فال جيد اجلواب التفصييل يف املنطق وإنام هو يساعدك يف رسم خطـوات :  مثال
تكتسب هبا التعريف السليم وتبقى يف حاجة إىل معرفة الفقه والعبادات وما ختتلف به الصالة عـن غريهـا 

 .لتتمكن من التعريف احلقيقي
مي فتجد أهنا تنتمي إىل الطاعـات ال إىل املعـايص أو تبحـث عـن جـنس فتنظر يف الصالة إىل أي جنس تنت

 .أقرب فتجد أهنا عبادة، ويشاركها يف ذلك الصوم والزكاة واحلج وغريها
فتبحث عن املميز من خالل حتليل ودراسة صفات كل عبادة إىل أن تصل إىل الصفة اخلاصة إىل تنفـرد هبـا 

 . بالتسليمالصالة وهي أهنا تفتح بالتكبري وختتتم
 .فتقوم بالرتكيب فتقول الصالة عبادة ذات أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم

االسم إذا أردنا تعريفه نجد أنه صوت وكذا هو لفظ وهذا جنس أقرب وهو كلمة أي لفظة دالة عىل : مثال
 .معنى وهي جنس قريب ويشاركه فيه ذلك الفعل واحلرف

األوصاف املميزة سواء أكانت فصوال أو خواصا كأن نقف بعد الدراسـة إىل أن فنبحث عن املميز بدراسة 
 .االسم هو الذي يقبل أل

 .فنركب ونقول االسم كلمة تقبل أل فنحصل عىل رسم تام لوجود اجلنس القريب واخلاصة
 .وربام مل نقف عىل اجلنس القريب فعرفنا االسم بأنه صوت يقبل أل فنحصل عىل رسم ناقص

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هي طريقة التحصل عىل التعريف؟-١
  ومل؟ األشياء هل تعتقد أن دراسة املنطق كافية الستخراج تعاريف-٢
  ما الفرق بني العثور عىل اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟  -٣
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 )ارين مت( 
   

 :استخرج بطريقة التحليل والرتكيب مع االستعانة بام عندك من علم تعاريف األمور التالية
 .  األسد-١
 .  املركب-٢
 .  احلج-٣
 . الوضوء-٤
 . الواجب يف األصول-٥
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 ) الواحد والعرشون درسال( 
 

 رشوط التعريف
 

ي تصورا جديـدا وهـو األهـم يف بـاب التـصورات ولـه َقد علمت أن التعريف احلقيقي من شأنه أن يعط
 :رشوط ال يصح بدوهنا ال بد من مراعاهتا يف التعريف وهي

ِأن يكون مساويا للمعرف: أوال َّ. 
ّ أي أن تكون عالقة املساواة هي النسبة التي حتكم املعرف والتعريف، فكلام صدق املعرف صدق التعريف  ّ

 .ّوكلام صدق التعريف صدق املعرف
 .اإلنسان واحليوان الناطق: ثالم

 .فكلام قلنا إن هذا إنسان فهو حيوان ناطق، وكلام قلنا هذا حيوان ناطق فهو إنسان
 .ّوكذا قل يف كل تعريف مر عليك

وعالمة املساواة هي أن يصح محل التعريف عىل املعرف محال كليا، ويصح محل املعرف عىل التعريف محـال 
 :كليا بأن نقول
 .وان ناطق فهنا محلنا احليوانية الناطقة عىل اإلنسانكل إنسان حي

 .وكل حيوان ناطق إنسان وهنا محلنا اإلنسانية عىل احليوان الناطق
 :ويتفرع من رشط املساواة رشطان

 .ّ، أي يضم التعريف كل أفراد املعرفأن يكون جامعا -١
 .ّ، أي يمنع دخول غري أفراد املعرف يف التعريفأن يكون مانعا -٢
 :لذا ال يصح التعريف بواحد مما ييلف
 .ّأن يكون أعم مطلقا من املعرف -أ

 .تعريف اإلنسان بأنه حيوان: مثال
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والنسبة بني اإلنسان واحليوان هي العموم واخلصوص املطلق، فاحليوان أعم مطلقا واإلنسان أخص مطلقا 
ْفهنا التعريف غري مانع من دخول غري أفراد املعرف إذ يدخل فيه الف  .رس واألسد واحلامر ونحوهّ

 .ّأن يكون أخص مطلقا من املعرف -ب
 .تعريف اإلنسان بأنه كاتب بالفعل: مثال

والنسبة بني اإلنسان والكاتب بالفعل هي العموم واخلصوص املطلق، فاإلنسان أعـم، والكاتـب بالفعـل 
 . أخص

 .ّبل بعضه أميبالفعل ّفهنا التعريف غري جامع لكل أفراد املعرف؛ ألنه ليس كل إنسان كاتب 
 .ّأن يكون أعم من وجه من املعرف -جـ
 .تعريف اإلنسان بأنه أبيض: مثال

 .والنسبة بني اإلنسان واألبيض هي العموم واخلصوص من وجه
 .فهنا التعريف غري جامع خلروج اإلنسان األسود، وغري مانع لدخول غري اإلنسان كالثلج

 .ّ أن يكون مباينا للمعرف-د
 .ريف اإلنسان بأنه زائرتع: مثال

 .والنسبة بني اإلنسان والزائر هي التباين
 .فهنا التعريف غري جامع وغري مانع

 .ّأن يكون أوضح من املعرف: ثانيا
 .ّأي يكون التعريف هو أوضح وأجىل مفهوما من املعرف كي حيصل الرشح والفهم

 وأفعـال تبتـدئ بقـول اهللا أكـرب مثل تعريف الصالة حلديث عهد بإسالم هي عبـادة تـشتمل عـىل أقـوال
ونختمها بقول السالم عليكم، فهنا ألن هذا التعريف هو أوضح لدى السامع سيفهم وتـنجيل لـه حقيقـة 

 .الصالة
 .ّويتفرع عىل هذا الرشط أنه ال جيوز التعريف باألخفى من املعرف

 .مثل تعريف امللكات باألعدام كالبرص والعمى
 .ّ، حصل املحظور وهو كون التعريف أخفى من املعرففإذا عرفنا البرص بعدم العمى
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إن امللكات هلا معان مستقلة يف نفسها ال حتتاج إىل األعدام لتعرفهـا، كـأن تعـرف البـرص بأنـه صـفة : بيانه
كاشفة مودعة يف العني، وأما األعدام فهي مفتقرة يف تعقلها إىل إضافتها إىل امللكة ألهنـا عـدم تلـك امللكـة 

 أن البرص أوضح مفهومـا مـن العمـى، فـال يـصح تلخصتعريف العمى بأنه عدم البرص، فكأن تقول يف 
 .تعريفه بذكر العمى، ويصح تعريف العمى بعدم البرص ألن البرص أوضح منه مفهوما

 .وكذا قل يف بقية أمثلة امللكات وأعدامها
ري مانع أو لـيس بأوضـح وعلم من ذلك أن أسباب االعرتاض عىل التعريف ترجع إما ألنه غري جامع أو غ

 .ّمن املعرف
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة(
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو رشوط التعريف وماذا يتفرع عن كل رشط؟-١
  ملاذا ال يصح تعريف امللكات بأعدامها ويصح العكس؟  -٢
  التعاريف يف رأيك؟ أين تكمن أساب اخللل يف-٣
 

 )متارين ( 
 

 :انقد التعاريف التالية
 .كلمة مرفوعة:  االسم-٢ .سائل مفيد:  املاء-١
 .حيوان يبيض:  الطائر-٤ .عدم اجلهل:  العلم-٣
 .اإليامن بوجود اهللا:  التوحيد-٦ .رفع احلدث باملاء أو الرتاب:  الطهارة-٥
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 )خامتة ( 
 

لعريض قد واجه نقدا قويا، أساسه عرس التفرقـة بـني اجلـنس والعـرض قد مىض معنا أن مبحث الذايت وا
 .العام والفصل واخلاصة وبعضهم ذكر تعذر ذلك وامتناعه باملرة

 .فعليه ال بد أن يؤثر هذا سلبا عىل مبحث التعريفات ألنه مبني عىل الكليات اخلمس بشكل تام
 وبني الفصل ،قيقي بني اجلنس والعرض العاموخالصة ما استشكله بعض علامء املسلمني هو أنه ال فرق ح

 . فعليه ال يوجد حد وال رسم وإنام ينبغي الرتكيز عىل حتصيل رشوط التعريف،واخلاصة
 إن فرقنا بني الذايت والعريض فام أدراكم أنكم أحطتم علام :وعابوا عىل املناطقة قوهلم باحلد التام وقالوا هلم

 .ء ليكون احلد تامابجميع الذاتيات حتى مل يشذ عنها يش
وملاذا يزعم املنطق األرسطي أن من اكتشف اجلنس القريب والفصل القريب فقد حصلت له املعرفة التامة 

 . بحقيقية اليشء مما يؤدي إىل اعتقاد أنه قد وصل إىل العمق ويف احلقيقة مل يعرف عنه إال شيئا قليال
 أعامقها هبذه النظرة السطحية وهي أن نبحث عن وهل حقائق املوجودات اخلارجية يدرك كنهها ويصل إىل

يشء عام ويشء خاص بحسب ما يظهر لعقولنا من ظواهر األشياء فندعي أننا قد تصورنا الـيشء تـصورا 
 !!.تاما 

ويف احلقيقة إنه ما من تصور إال وفوقه تصور أتم منه وكلام كان التصور لصفات املتصور أكثر كان التصور 
نسان بأنه حيوان ناطق فقد حصل له تصور ما فإن تصور معه أنه ضاحك فقـد ازداد أتم فإن من تصور اإل

فال بد أن يزداد تصورا ومعرفة إلخ .... تصورا فإن عرف أنه متكلم وأنه ماش عىل قدميه ومنتصب القامة 
  . هذا ما حققه اإلمام أبو العباس رمحه اهللاعن ذي قبل
 .واهللا أعلم
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 " خمططات توضيحية "
 

 التعريف
 

                    لفظي             حقيقي                                                                          
                                                        

              أنواعه                                رشوطه                             
 .املساواة للمعرف -١
 حد                        رسم.                            ّ أوضح من املعرف-٢
 

         تام          ناقص       تام              ناقص                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١١٤ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )صة الباب خال(  
 

 .لفظي، وحقيقي: التعريف نوعان
 .تبديل لفظ بلفظ أوضح: فاللفظي
 .ما يفيد تصور اليشء: واحلقيقي

 :وهو أربعة أقسام
 .ما تركب من اجلنس والفصل القريبني:  حد تام وهو-١
 .التعريف بالفصل القريب وحده، أو اجلنس البعيد:  حد ناقص وهو-٢
 .اجلنس القريب واخلاصةما تركب من :  رسم تام وهو-٣
 .التعريف باخلاصة وحدها، أو مع اجلنس البعيد:  رسم ناقص وهو-٤

وإنام يكتسب التعريف بطريقة التحليل والرتكيب وخالصتها البحث عن اجلنس البعيد فام دونه ومعرفة ما 
 .ّيشرتك مع املعرف يف ذلك اجلنس ثم البحث عام يميزه عنها

 :ورشوطه اثنان
 .ّمساويا للمعرف أن يكون -١
 .ّ أن يكون أوضح من املعرف-٢
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 " تعليقات عىل النص "
 

 ُ الشارحُ                                                          القول                (      
  .ِ اليشءِ عىل ماهيةٌّ دالٌقول: ُّاحلد

 .ُّ التامُّ وهو احلدِ لإلنسانِ بالنسبةِ الناطقِ كاحليوانه القريبني،ِ وفصلِ اليشءِ من جنسُوهو الذي يرتكب
 .ِ لإلنسانِ بالنسبةِ الناطقِ، كاجلسمِ القريبِ وفصلهِ البعيدِ اليشءِ من جنسُالذي يرتكب:  هوُ الناقصُّواحلد

 يف ِحك الـضاِ، كـاحليوانُ لـهِه الالزمـةِ وخواصِ القريبِ اليشءِ من جنسُالذي يرتكب:  وهوُّ التامُّوالرسم
 .ِ اإلنسانِتعريف

........................................................................................................ 
أي  ) القول الشارح: ( هذا هو املقصود املهم من مبحث التصورات وهو احلديث عن التعريف فقال: أقول

 .ّ بذلك ألنه يرشح املعرفّيهذا باب القول الشارح وهو التعريف سم
 إما أن يكون حـدا أو رسـام وهوأ باحلديث عن أقسام القول الرشح بد) قول دال عىل ماهية اليشء : احلد( 

فبدأ باحلد فذكر أنه قول دال عىل ماهية اليشء، أي سواء كان بمجموع الذاتيات وهو احلد التام أو ببعضها 
الذي يرتكب من جنس اليشء وفصله القريبني كاحليوان بالنسبة ( م التاأي احلد ) وهو ( وهو احلد الناقص 

واحلد (ثم ذكر القسم الثاين من احلد وهو الناقص فقال  .واضح غني عن الرشح ) لإلنسان وهو احلد التام
وكذا  ) الذي يرتكب من جنس اليشء البعيد وفصله القريب، كاجلسم الناطق بالنسبة لإلنسان: الناقص هو

ّأن املصنف عرف مطلـق احلـد ثـم هو والقصد ، فيه الفصل القريب فقط كالناطق بالنسبة لإلنسانإذا ذكر 
ثم بدأ باحلديث عن الرسم ولكنه مل يعرف مطلـق الرسـم ويمكـن أن يقـال يف  .عرف احلد التام والناقص

 يرتكـب مـن الذي: والرسم التام وهو(تعريفه قول دال عىل خارج عن ماهية اليشء وهو إما تام أو ناقص 
وإنـام قيـد املـصنف  )جنس اليشء القريب وخواصه الالزمة له، كاحليوان الضاحك يف تعريـف اإلنـسان 

اخلاصة بالالزمة له ألهنا هي التي تصلح للتعريف كي يكون التعريـف جامعـا ألن اخلاصـة املفارقـة مثـل 
نـا نعلـم أنـه حيـنام يقـال الضاحك بالفعل ال تصلح للتعريف ألنه ال تشمل كل أفـراد اإلنـسان، ومـن ه

 .اإلنسان حيوان ضاحك فيقصد ضاحك بالقوة أي من شأنه أن يضحك
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 ِنـا يف تعريـفِكقول .ٍ واحـدةٍهـا بحقيقـةُ مجلتُ ختـتصٍ مـن عرضـياتُالذي يرتكب:  وهوُ الناقصُّوالرسم
 .ِبع بالطُّ، ضحاكِالقامة ُ، مستقيمِ، بادي البرشةِألظفار اُ عىل قدميه، عريضٍإنه ماش: ِاإلنسان

........................................................................................................ 
الذي يرتكب مـن عرضـيات ختـتص مجلتهـا : والرسم الناقص وهو(ثم ذكر تعريف الرسم الناقص فقال 

اصة، ويف العبارة قـصور ألنـه مل يـذكر يقصد أن الرسم الناقص هو الذي يشتمل عىل اخل) بحقيقة واحدة 
ثم إن يف الكالم قصور ثان أيضا ألنه قال يرتكـب ، اجلنس البعيد مثل اجلسم الضاحك يف تعريف اإلنسان
وهذا غري الزم ألنه يمكن أن نذكر عرضيا واحدا  من عرضيات ختتص مجلتها أي جمموعها بحقيقة واحدة

اصة تنقسم إىل خاصة مفردة مثل الـضاحك، وخاصـة مركبـة واحلاصل هو أن اخل، ال مجلة من العرضيات
 ولكـن جمموعهـا خاصـة مثـل تعريـف ة بهوهي أن ترتكب من عرضيات عامة كل واحدة منها غري خمتص

  ). مستقيم القامة - بادي البرشة- عريض األظفار-ماش عىل قدميه( اإلنسان بأنه 
 .اصةخ= فكل واحدة من هذه األربعة عرض عام ولكن املجموع 

فقولنا ماش عىل قدمني نحرتز به عن املايش عىل األقدام األربعة مثل الفرس ولكنه غـري خمـتص باإلنـسان 
وقولنا عريض األظفار أي أن أظفار يديه ورجليه مـسطحة ، ألن الطري إذا مشت عىل األرض متيش بقدمني

 .ه أيضا أظافره عريضةوهذا خيرج الطري فإن أظافره ليست كذلك ولكنه غري خمتص ألن الفرس وغري
 وقولنا بادي البرشة أي ال يغطي برشته الشعر وهذا خيرج أكثر احليوانـات كـالفرس والنمـر ولكنـه غـري 

ومستقيم القامة خيرج غريه مثل الفرس وغريه ولكنـه ،  ظاهر وال يغطيها الشعراخمتص ألن األفعى جلده
جمموع هذه األوصاف خيتص باإلنسان فهذا هو ولكن ، أيضا غري خمتص ألن الشجرة أيضا مستقيمة القامة

كقولنـا يف (، معنى قولنا أن يرتكب من عرضيات ختتص مجلتها بحقيقة واحدة وهي هنـا حقيقـة اإلنـسان
) إنه ماش عىل قدميه، عريض األظفار، بادي البرشة، مـستقيم القامـة، ضـحاك بـالطبع : تعريف اإلنسان

وقد اعرتض عـىل املـصنف بأنـه ال  ه وخلقته تقتيض الضحكومعنى ضحاك بالطبع أي بالقوة أي أن طبع
واعتذر عنه بأنه جمرد متثيل وال مناقـشة  معنى لذكر الضحاك بالطبع مع البقية ألهنا وحدها كافية يف التمييز

 .يف األمثلة ألنه جاز التمثيل ولو باملثال الفريض الذي ال واقع له ألننا نقصد اإليضاح فقط
 .نا لك هذه األقسام بعبارات واضحة ال إشكال فيهاوعىل كل نحن قد رشح
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس التاسع عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أقسام التعريف احلقيقي؟  -١
احلد التام يكون باجلنس والفصل القريبني، واحلد الناقص يكون باجلنس البعيد واخلاصة أو اخلاصة فقـط 

و اخلاصـة أالرسم التام يكون باجلنس القريب واخلاصة، والرسم الناقص يكون باجلنس العيد واخلاصـة و
 .فقط
  مل صار التعريف املشتمل عىل اجلنس والفصل القريبني تاما؟ -٢

 .ألنه اشتمل عىل متام الذاتيات
  ما الفرق بني التعريف احلقيقي واللفظي؟ -٣

 .دا ليشء كنت جتهله، وأما اللفظي فال يعطي تصورا جديداالتعريف احلقيقي يعطي تصورا جدي
  

 :التامرين
 :بني نوع التعاريف التالية

 ).حد تام (  .عبادة ذات أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم:  الصالة-١
  ). تام رسم( . سائل ال طعم له وال لون وال ريح:  املاء-٢
  ).رسم تام (  .سم وال الفعلكلمة ال تقبل عالمات اال:  احلرف-٣
 ).رسم تام  ( .قول حيتمل الصدق والكذب:  اخلرب-٤
 ). تام حد(  .مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل:  املنطق-٥
  ).حد ناقص( .  الناعق:  الغراب هو-٦
 ).تعريف لفظي ( . األسد:  القسورة-٧
 ). تام حد(  .عبادة غري اهللا:   الرشك-٨
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 )س العرشون الدر( 
 : األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هي طريقة التحصل عىل التعريف؟-١
 .بطريقة التحليل والرتكيب

  ومل؟ األشياء هل تعتقد أن دراسة املنطق كافية الستخراج تعاريف-٢
ومـم التعاريف أنواع ال تكفي ألن املنطق ال يعلمك ما هي أجناس وفصول وخواص األشياء بل يعلمك 

 . ا هي رشوطها والباقي عليك ومتتكون
  ما الفرق بني العثور عىل اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟  -٣

سيسهل عليك التعريف ويكون أقوى مما لو عثرت عىل اجلنس البعيـد فقـط إذا عثرت عىل اجلنس القريب 
 . ألنه إذا وقفت بعده عىل الفصل ستحصل عىل حد تام أو اخلاصة فتحصل عىل رسم تام

 
  :رينالتام 

 :استخرج بطريقة التحليل والرتكيب مع االستعانة بام عندك من علم تعاريف األمور التالية
 ).حيوان زائر ( .  األسد-١
 ).لفظ يدل جزئه عىل جزء معناه ( .  املركب-٢
 .)عبادة ذات وقوف بعرفة ( .  احلج-٣
  .) يمرر فيها املاء عىل أعضاء خمصوصة عبادة(  . الوضوء-٤
 ). الشارع طلبا جازما ه طلبفعل( .اجب يف األصول الو-٥
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 )الدرس الواحد والعرشون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هو رشوط التعريف وماذا يتفرع عن كل رشط؟-١
ّيشرتط يف التعريف أن يكون مساويا للمعرف، وأن يكون أوضـح منـه، ويتفـرع عـن املـساواة أن يكـون 

 .ن الوضوح عدم صحة التعريف باألخفىالتعريف جامعا مانعا، وع
  ملاذا ال يصح تعريف امللكات بأعدامها ويصح العكس؟  -٢

 .ألن امللكات أوضح مفهوما من األعدام
  أين تكمن أساب اخللل يف التعاريف يف رأيك؟-٣

 .ّكوهنا غري جامعة أو غري مانعة أو أخفى من املعرفيف 
 

 :التامرين
 :انقد التعاريف التالية

 ).مانع غري (  .سائل مفيد: املاء -١
 ).مانع جامع وغري غري  ( .كلمة مرفوعة:  االسم-٢
  ).ّأخفى من املعرف(  .عدم اجلهل:  العلم-٣
 ).  وغري مانعغري جامع(  .حيوان يبيض:  الطائر-٤
  ).جامعغري (  .رفع احلدث باملاء أو الرتاب:  الطهارة-٥
  ). مانع جامع وغري غري(  .اإليامن بوجود اهللا:  التوحيد-٦
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 ) وفيه مخسة دروس رابعالباب ال( 
 

 )الدرس الثاين والعرشون ( 
 

 القضية وأقسامها 
 

 .قسم يف التصورات، وقسم يف التصديقات: َقد علمت أن أبحاث املنطق قسامن
 .فأما قسم التصورات فقد فرغنا منه، وأما قسم التصديقات فها نحن نرشع فيه

 أن الدخول يف املقصود األهم من قـسم التـصورات وهـو التعريـف متوقـف عـىل مبحـث ّوقد مر عليك
الكليات اخلمس فلذا قدم عليه، وكذلك احلال هنا فإن املقصود األهم من قـسم التـصديقات هـو الـدليل 

 .وهو متوقف عىل الكالم عىل القضايا فلذا سنقدم هذا املبحث عىل الدليل
 .والكذبقول حيتمل الصدق : فالقضية هي

ٌوقد مر عليك أن القضية هي اجلملة اخلربية مثل قام زيد ّ. 
 : قسامن-وهو املركب املفيد-وذلك أن الكالم 

 .قول ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-١
 .قول حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-٢

 .والقضية واخلرب بمعنى واحد
قع، وتلـك احلكايـة إمـا أن تكـون موافقـة للواقـع وإنام احتمل اخلرب الصدق والكذب ألنه حكاية عن وا
 .فتكون صادقة وإما أن تكون خمالفة للواقع فتكون كاذبة

بينام اإلنشاء ال حيكي عن واقع بل يذكر املتكلم إرادته النفسية مثل قم، وال تقعد، وليتـك تـذهب، ولعـل 
 . السامء متطر ونحو ذلك
 :ثم إن القضية قسامن

َّمحلية: أوال ِ ْ َ. 
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َّرشطية: اثاني ِ. 
 .ما حكم فيها بثبوت يشء ليشء، أو نفي يشء عن يشء: فاحلملية هي

 .فاألوىل هي املوجبة مثل زيد قائم، فهنا حكمنا بثبوت القيام لزيد
 .والثانية هي السالبة مثل زيد ليس بنائم، فهنا حكمنا بانتفاء النوم عن زيد

 .خرى، أو عدم وجود الرابطة بينهامما حكم فيها بوجود رابطة بني قضية وأ: والرشطية هي
 .إذا طلعت الشمس فالنهار موجود: مثال

ٌالنهار موجود ( و ) ُطلعت الشمس : ( فهنا حكام بوجود عالقة وارتباط بني قضيتني مها فكلام حتققت يف ) ُ
 .الواقع القضية األوىل حتققت القضية الثانية، فتسمى هذه قضية رشطية لوجود الرشط بني أمرين

 .إذا جاء رمضان فالصيام واجب: المث
فكلـام حتققـت يف الواقـع ) الصيام واجب ( و ) جاء رمضان : ( فهنا حكمنا بوجود رابطة بني قضيتني مها

 .القضية األوىل حتققت القضية الثانية
 .وهذان املثاالن للرشطية املوجبة أي التي حكم فيها بوجود عالقة بني قضية وأخرى

 .الشمس فالليل موجودليس إذا طلعت : مثال
فكلام حتققت يف ) الليل موجود ( و ) طلعت الشمس : ( فهنا حكمنا بعدم وجود االرتباط بني قضيتني مها

 .الواقع القضية األوىل انتفت القضية الثانية فهذه قضية رشطية سالبة
 .ليس إذا جاء شوال فالصيام واجب: مثال

واملعنى هو أنه ليس ) الصيام واجب ( و ) ٌجاء شوال : (  مهافهنا حكمنا بعدم وجود االرتباط بني قضيتني
 .جيب الصوم إذا جاء شهر شوال ألنه ال جيب الصوم إال يف رمضان فهذه قضية رشطية سالبة

 :وبالتأمل تعرف أن الفرق بني القضية احلملية والقضية الرشطية هو
 . مثل إذا وإن ومتى ونحوهاطيف احلملية ال يوجد أداة رشط، ويف الرشطية توجد أداة رش -١
 .، بينام يف الرشطية تنحل إىل قضيتنييف احلملية تنحل القضية وتنفك إىل مفردين موضوع وحممول -٢

 .أي إىل موضوع وحممول)  وقائم -زيد: ( زيد قائم هذه قضية محلية تنحل إىل مفردين مها:  مثال
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طية تنحل إىل قضيتني بعد حـذف أداة الـرشط وإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود فهذه قضية رش
فهام يف األصـل خـربان وقـضيتان مجـع بيـنهام ) النهار موجود ( و ) طلعت الشمس ( والفاء الرابطة ومها 

 .بواسطة أداة الرشط والفاء الرابطة
 : وهنا تنبيهان

سن السكوت عليها بـل مهـا أن القضيتني املنحلتني يف القضية الرشطية مل يعودا مركبني تامني حي:  هواألول
 .مركبان ناقصان

فقولنا طلعت الشمس هذا مركب تام وقضية محلية، ولكن إذا دخل عليها الرشط فقلنا إذا طلعت الشمس 
فهذا مركب ناقص ال حيسن السكوت عليه، وإذا قلنا النهار موجود فهذا مركب تام وقضية محلية ولكن إذا 

 .صار فالنهار موجود فقد صار مركبا ناقصاصار جوابا للرشط ودخلت عليه الفاء و
ويرتتب عىل هذه املعلومة هو أن تعقل طريف القضية الرشطية يكون من مصاديق التصور واجلـزم بالنـسبة 

 .بني القضيتني يكون تصديقا
فتعقل إذا طلعت الشمس، تصور، وتعقل فالنهـار موجـود تـصور، واحلكـم بمجمـوع اجلملـة بطرفيهـا 

 .تصديق
 .أو إذا جاءك زيد فأكرمه، ْأن اجلملة اإلنشائية قد يكون فيها رشط مثل أكرم زيدا إذا جاءك:  هوالثاين

ِّومثل قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذه ال حتتمل الصدق والكذب ألهنا تعرب عن إرادة املـتكلم 
 .وال حتكي عن واقع فليست قضية

طل املطر، فهذه قضية خربية رشطية حتتمل أن تكـون صـادقة يف فهي ختتلف عن قولنا إذا جاء الشتاء فسيه
 .الواقع أو كاذبة ألهنا حتكي عن واقع فتأمل
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 )أسئلة ( 
 

   يف ضوء ما تقدم ملاذا بدأنا بالقضية يف قسم التصديقات دون الدليل؟ -١
  مل كانت القضية حتتمل الصدق والكذب دون اإلنشاء؟-٢
 لرشطية واحلملية؟   ما الفرق بني القضية ا-٣
 

 )متارين ( 
 

 : ّعني نوع القضية فيام يأيت
 مـا - ما عىل املحسنني من سبيل- إن تنرصوا اهللا ينرصكم- إن اهللا عىل كل يشء قدير-سمع اهللا ملن محده( 

 ).   اقرتبت الساعة وانشق القمر -خيفى عىل اهللا من يشء يف األرض وال يف السامء 
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 )لثالث والعرشون الدرس ا( 
 

 أقسام القضية احلملية
 

ما حكم فيها بثبوت يشء لـيشء أو نفيـه عنـه : محلية، ورشطية، واحلملية هي: َقد علمت أن القضية قسامن
 .موضوع، وحممول، ونسبة: وأجزائها ثالثة

 :ثم إن القضية احلملية ثالثة أقسام
 .شخصية -١
 حمصورة -٢
 .مهملة -٣

  .  وضوعها جزئياما كان م: فالشخصية هي
 .زيد قائم: مثال الشخصية املوجبة

فهنا حكمنا بالقيام عىل جزئي وهو زيد، فتكون هذه القضية شخصية ألن موضوعها جزئي ال يصدق عىل 
 .كثريين

 .ٌعمرو ليس بشاعر: ومثال الشخصية السالبة
 .فهنا حكمنا بانتفاء الشاعرية عن عمرو وهو جزئي، فتكون القضية شخصية سالبة

ّما كان موضوعها كليا وبني فيها الكمية:  واملحصورة هي ّ. 
 .هو ما يصدق عىل كثريين) موضوعها كليا : (  فقولنا
 .   أن يكون احلكم متوجها عىل كل األفراد أو بعض األفراد: الكمية هي) وبني فيها الكمية ( وقولنا 

 .بالكلية، كأن تقول كل كذا فهو كذاما كان احلكم فيها عىل كل األفراد وتسمى : فاملحصورة نوعان
 .ما كان احلكم فيها عىل بعض األفراد وتسمى باجلزئية، كأن تقول بعض كذا فهو كذا

 .كل إنسان حيوان: الكلية املوجبة: مثال
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فهـذه اللفظـة ) كـل ( فهذه حمصورة ألن موضوعها وهو اإلنسان كيل، وقد بني فيها الكمية بواسطة لفظة 
فراد الذين توجه عليهم احلكم وهي اجلميع أي أن مجيـع أفـراد اإلنـسان ينطبـق علـيهم تدل عىل كمية األ

 .املحمول وهو حيوان فصارت كلية
 .كل مسلم يدخل اجلنة:  مثال آخر

 .فهذا كلية موجبة
 :مثال الكلية السالبة

 .ال يشء من اإلنسان بحجر
 .أي أن مجيع أفراد اإلنسان قد انتفت احلجرية عنهم

تستعمل دائام يف الكلية السالبة، فإذا أردت أن تصيغ كلية سالبة فضع ال يشء مـن ) ال يشء ( ظة وهذه اللف
 . ثم ضع بعدها املوضوع واملحمول

 .بعض احليوان إنسان: مثال اجلزئية املوجبة
فهذه اللفظـة ) بعض ( ّفهذه حمصورة ألن موضوعها وهو احليوان كيل، وقد بني فيها الكمية بواسطة لفظة 

ّدل عىل كمية األفراد الذين توجه عليهم احلكم وهي اجلزء منهم أي أن بعض أفراد احليوان ينطبق عليهم ت
 .املحمول وهو إنسان فصارت جزئية

 .بعض الرش أهون من غريه: مثال آخر
 .فهذه جزئية موجبة
 .بعض احليوان ليس بإنسان: مثال اجلزئية السالبة

 .ان قد انتفت عنهم اإلنسانية كالفرس واحلامرأي أن بعض أفراد املوضوع وهو احليو
 :فاملحصورة أربعة أقسام ممكن أن نرمز هلا بالرموز فيكون ب رمزا للموضوع و ج رمزا للمحمول فنقول

 ).موجبة كلية ( كل ب جـ 
 ).سالبة كلية ( ال يشء من ب جـ 

 ).موجبة جزئية ( بعض ب جـ 
 )موجبة جزئية ( بعض ب ليس جـ 
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 .ما كان موضوعها كليا ومل يبني فيها الكمية: ة فهيوأما املهمل
 .فهي تشرتك مع املحصورة يف أن موضوعها كيل ولكن ختتلف عنها بإمهال بيان الكمية

 .اإلنسان كاتب: مثال املهملة املوجبة
 فهنا حكمنا بالكتابة عىل موضوع كيل وهو اإلنسان ومل نبني كمية األفراد أي مل نقل كـل إنـسان كاتـب وال
بعض اإلنسان كاتب، بل أمهلنا ذكر الكمية وصار احلكم منصبا عىل أفـراد اإلنـسان مـن غـري أن يبـني أن 

 .احلكم عىل كل األفراد أو بعضهم
ُالعامل خيشى اهللا: مثال آخر ِ. 

فهنا حكمنا بخشية اهللا عىل العامل وهو كيل ومل نبني أن احلكم يشمل كل العلـامء أو بعـضهم فتكـون قـضية 
 .وجبةمهملة م

 .املؤمن ال يكذب: مثال املهملة السالبة
فهنا حكمنا بعدم الكذب عىل املؤمن وهو كيل مل يذكر معه ما يـدل عـىل إرادة اجلميـع أو الـبعض فتكـون 

 .مهملة سالبة
 .ال خيون املسلم األمانة: مثال آخر

رص احلكـم بـاجلميع أو فهذه قضية مهملة سالبة أريد هبا احلكم عىل املسلم بعدم اخليانـة مـن غـري أن نحـ
 . البعض

وتلخيص ما سبق هو أن احلملية أربعة أقسام شخصية وكلية وجزئية ومهملة وكـل واحـدة منهـا موجبـة 
 : وهي٢ × ٤وسالبة فنحصل عىل ثامنية أقسام حاصلة من رضب الـ 

 . شخصية موجبة-١
 . شخصية سالبة-٢
 . كلية موجبة-٣
 . كلية سالبة٤
 . جزئية موجبة-٥
 .ية سالبة جزئ-٦
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 . مهملة موجبة-٧
 . مهملة سالبة-٨

 :وهنا تنبيهان
 .اللفظ الذي يدل عىل الكمية يف القضايا املحصورة يسمى سورا مثل لفظ كل، ولفظ بعض: األول

 ) كل لفظ يدل عىل العموم لكل األفراد- مجيع -كل( فسور الكلية املوجبة 
 )ظ يدل عىل عموم النفي لكل األفراد  كل لف- ال أحد -ال يشء من( وسور الكلية السالبة 

 ) كل لفظ يدل عىل أن احلكم عىل البعض - طائفة- كثري- قليل- فريق-بعض( وسور اجلزئية املوجبة 
 ). كل لفظ يدل عىل أن نفي احلكم عن بعض األفراد - ليس كل-بعض وليس( وسور اجلزئية السالبة 

 .املهملة يف قوة اجلزئية: الثاين
ملة يراد هبا احلكم عىل األفراد من غري أن يعني احلكم بالكل أو بالبعض مثل اإلنسان كاتـب بمعنى أن امله

والكل أمر مشكوك فيه فقد يكون احلكم يشمل مجيعهم بحسب الواقع وقد ال يكون، وأمـا الـبعض فهـو 
 القـضية قدر يقيني ألننا حينام نقول اإلنسان كاتب فال بد أن يكون البعض كاتبـا عـىل األقـل كـي تكـون

 .اجلزئية= صادقة فلذا قالوا إن املهملة
 . جزئية سالبة= جزئية موجبة، وإذا كانت مهملة سالبة فهي = فإذا كانت مهملة موجبة فهي 

 :الشخصية قسامن: الثالث
 . شخصية املوضوع فقط مثل زيد قائم، فهنا زيد جزئي، ولكن قائام كيل-١
 هو أبو عبد اهللا، ومثل أبو حفص هو عمر أي أن الشخص مثل زيد:  شخصية املوضوع واملحمول معا-٢

 .الذي يتسمى بأيب حفص هو عمر
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع القضايا األربع؟ -١
  ما هي املحصورات األربع؟ -٢
  ملاذا كانت املهملة يف قوة اجلزئية؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 :يأيتعني نوع القضية احلملية فيام 
 ال تأخـذه - كل نفس ذائقة املوت- بغداد عاصمة العراق  - كل بدعة ضاللة- اهللا ربنا-حممد رسول اهللا( 

  مـا أنـت - وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنني- ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا-سنة وال نوم
 ). كل من عليها فان -بتابع قبلتهم
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 )عرشون الدرس الرابع وال( 
 

 أقسام القضية الرشطية 
 
ما حكم فيها بوجود الرابطة بني قضية وأخـرى أو : َقد علمت أن القضية محلية ورشطية، وأن الرشطية هي

 .عدم وجود الرابطة بينهام
 :ثم إن القضية الرشطية قسامن

 .متصلة -١
 .منفصلة -٢

 .زم بينهامما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني، أو عدم التال: فاملتصلة هي
 .كلام طلعت الشمس فالنهار موجود: مثال املتصلة املوجبة

فهام ) النهار موجود( حتققت القضية الثانية ) طلعت الشمس ( فهنا حكمنا بأنه متى حتققت القضية األوىل 
 .متالزمان يف الوجود والتحقق

 .إذا طلع الفجر فتجب صالة الصبح: مثال آخر
 .لوع الفجر ووجوب الصبح فهي قضية رشطية متصلة موجبةفهنا حكمنا بالتالزم بني ط

 .لو كان هؤالء آهلة ما وردوها: مثال آخر
فهنا حكم اهللا سبحانه بالتالزم بني انتفاء اإللوهية عن أصنام الكفار ودخول جهنم ، فدخوهلا جلهنم دليـل 

 .عىل أهنا ليست آهلة فهي قضية رشطية متصلة موجبة
 .ليس إذا طلعت الشمس وجد الليل: مثال املتصلة السالبة

بل بالعكس إذا طلعت الشمس وجد النهار، فقد حكمنا بعدم التالزم بني طلوع الـشمس ووجـود الليـل 
 .فهي رشطية متصلة سالبة

 .ليس كلام جاء الصيف جفت األهنار: مثال آخر
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ف وال جتـف األهنـار فقد حكمنا بعدم التالزم الدائمي بني جميء الصيف وجفاف األهنار، فقد جييء الصي
 .فهي رشطية متصلة سالبة

 .ما حكم فيها بالتنايف بني قضيتني، أو عدم التنايف بينهام: واملنفصلة
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال

فال يمكن أن جيتمع يف ) العدد فرد ( والثانية ) العدد زوج ( فهنا حكمنا بالتنايف والتنافر بني قضيتني األول 
 .الزوجية والفردية فهذه رشطية منفصلة موجبةالعدد 

 .فهي عكس املتصلة ألن املتصلة فيها اجتامع وتالزم، واملنفصلة فيها عدم اجتامع وتنافر بني القضيتني
 .إما أن يكون اليشء موجودا وإما أن يكون معدوما: مثال

 .ة رشطية منفصلة موجبةفهنا حكمنا بالتنايف بني وجود اليشء وعدمه واستحالة اجتامعهام فهي قضي
 .الكيل إما أن يكون ذاتيا أو يكون عرضيا: مثال

 .فهنا حكمنا بالتنايف بني كون اليشء ذاتيا وكونه عرضيا فهي قضية رشطية منفصلة موجبة
 .ليس إما أن يكون اإلنسان كاتبا أو شاعرا: مثال

فام املانع من أن ) اإلنسان شاعر ( والثانية ) اإلنسان كاتب ( فهنا حكمنا بعدم تنايف اجتامع القضيتني األوىل 
يكون اإلنسان كاتبا وشاعرا يف نفس الوقت فال يوجد تناف وال مانع مـن االجـتامع كـام يمتنـع أن يكـون 

 .العدد زوجا وفردا معا فهي قضية رشطية منفصلة سالبة
 : عىل اآليتولو أردنا أن نستخلص الفروق بني الرشطية املتصلة والرشطية املنفصلة حلصلنا

 .تالزم واجتامع) القضيتني ( املتصلة بني طرفيها  -١
 ألهنا مبنية عىل الرتديد بني االحتامالت فنقول إما أن يكون اليشء واملنفصلة بني طرفيها تنايف وعدم اجتامع

 .كذا أو كذا
 .ألهنا تدل عىل االنفصال) إما ( عادة ما يستخدم للمنفصلة  -٢

 . يف املتصلة بل يستعمل إن وإذا وكلام ولو ونحوهابينام ال تستعمل إنام 
بقي أن نبني أن أجزاء القضية الرشطية سواء أكانت متصلة أو منفصلة ال تسمى باملوضوع واملحمول بل هلا 

 .أسامء جديدة ألن طرفيها قضيتان وليسا بمفردين
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 :وأجزائها هي
 . وهو القضية األوىلَّاملقدم -١
 .ثانية وهو القضية الالتايل -٢
 . وهي االرتباط بني املقدم والتايل والذي يدل عىل النسبة هو أداة الرشط والفاء الرابطةالنسبة -٣

 .إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: مثال
 )مقدم ( الشمس طالعة 
 )تايل ( النهار موجود 

 .واالرتباط بينهام هو النسبة، وإذا والفاء هي الرابطة بني القضيتني
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال

 )مقدم ( العدد زوج 
 )تايل ( العدد فرد 

 .واالرتباط بينهام بأن ينقسم العدد إىل الزوجية والفردية هو النسبة
 :تنبيهان
ُقد عرفنا القضية الرشطية من قبل بأهنا: األول ما حكم فيها باالرتباط بني قضية وأخرى أو عدم االرتباط : ّ

 هنا من تقسيم الرشطية إىل متـصلة ومنفـصلة أن ذلـك االرتبـاط إمـا أن يكـون عـىل سـبيل بينهام، وظهر
 . االتصال أو االنفصال، فالعالقة بني املقدم والتايل ال ختلو من أحدمها

 .قد تكون املنفصلة ذوات أجزاء أي هلا أكثر من طرفني: الثاين
 .الكلمة إما أن تكون اسام أو فعال أو حرفا: مثال
 .جعلنا االحتامالت ثالثة والتنافر حصل هنا بني ثالثة أجزاءفهنا 

 .واألكثر أن يكون بني طرفني مثل إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املتصلة واملنفصلة؟-١
  ما هي أجزاء الرشطية؟-٢
 تصلة واملنفصلة؟ ما الفرق بني املوجبة والسالبة يف كل من امل-٣
 

 )متارين ( 
 

 :  عني املتصلة واملنفصلة فيام يأيت
مهام تأتنـا  ( -)الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا (-) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا( 

مـا القضية إ ( -)ليس إذا غابت الشمس جتب صالة العرص  ( -)من آية لتسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمنني 
 ). احلكم التكليفي إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما ( -)موجبة أو سالبة 
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 )الدرس اخلامس والعرشون ( 
 

 أقسام الرشطية املتصلة 
 

ما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني أو عـدم : متصلة ومنفصلة، واملتصلة هي: َقد علمت أن الرشطية قسامن
 .الزم بينهامالت

 :ثم إن املتصلة نوعان
 .لزومية -١
 .اتفاقية -٢

 .ما كان احلكم فيها لعالقة توجبه: فاللزومية هي
 .أي أن احلكم بني املقدم والتايل واجب لوجود عالقة تقتيض ذلك احلكم كعالقة العلية والسببية

 .إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: مثال
 ). النهار موجود ( علة وسبب حلصول التايل وهو )  طالعة الشمس( فاملقدم هنا وهو 

 .فهذه قضية لزومية لوجود العالقة
 .ُإذا سخن احلديد فإنه يتمدد: مثال

 فهنا سخونة احلديد علة لتمدده فالتالزم والربط بني املقدم والتايل لعالقة العلية فهي متصلة لزومية موجبة
 .جبت صالة الظهركلام زالت الشمس عند الظهرية و: مثال

 .فهنا زوال الشمس علة وسبب رشعي لوجوب صالة الظهر فهي قضية رشطية متصلة لزومية موجبة
 .فهذه أمثلة اللزومية املوجبة

 .ٌليس متى طلعت الشمس، فالليل موجود: ومثال اللزومية السالبة
القرتان هنا حصل بـسبب علـة ونفي ا) وجود الليل (و ) طلوع الشمس ( فهنا نفينا التالزم واالقرتان بني 

أوجبت ذلك وهي طلوع الشمس ألهنا علة لعدم وجود الليل، فإنه متـى طلعـت الـشمس انتفـى وجـود 
 .الليل فاملقدم سبب لعدم التايل فهذه رشطية متصلة لزومية سالبة
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 .ليس إذا سخن املاء فإنه جيمد: مثال آخر
 .خونة املاء علة لعدم جتمده، فهذه لزومية سالبةفهنا نفينا التالزم بني سخونة املاء وجتمده، ألن س

 .ليس إذا جاء شهر شوال فالصيام واجب: مثال آخر
فهنا نفينا التالزم بني جميء شهر شوال ووجوب الصيام ألن علة وجوب الصيام هو جمـيء شـهر رمـضان 

ضان كـشوال وبـني فإذا انتفى هذا الشهر وجاء غريه مل جيب الصوم فهنالك عالقة بني كون الشهر غري رمـ
 .عدم وجوب الصيام فهي رشطية متصلة لزومية سالبة

 .فتلخص أنه يف اللزومية املوجبة يوجد اقرتان بني املقدم والتايل نشأ بسبب عالقة بينهام
 . ويف اللزومية السالبة يوجد افرتاق بني املقدم والتايل نشأ أيضا بسبب عالقة بينهام

 .ها من غري عالقة توجبهما كان احلكم في: واالتفاقية هي
 .كلام كان اإلنسان ناطقا كان الفرس صاهال: مثال االتفاقية املوجبة

وإنام اتفقا يف الواقع أن وجدا سوية بتلـك ) الفرس صاهل ( و ) اإلنسان ناطق ( فأي عالقة بني القضيتني 
 .األوصاف من غري أن تؤثر ناطقية اإلنسان عىل صاهلية الفرس أو بالعكس

 .ّإذا كان أبو بكر زوج ابنته للنبي فعيل تزوج ابنت النبي: مثال
صىل اهللا عليه وسلم وإنام ) عيل تزوج ابنت النبي ( والتايل ) ّأبو بكر زوج ابنته للنبي ( فال عالقة بني املقدم 

 .توافقا يف الواقع كذلك من غري علية وال عالقة فهذه قضية رشطية متصلة اتفاقية موجبة
 .ت الصالة فيها تكبرية اإلحرام فاحلج فيه طواف بالبيت احلرامإذا كان: مثال

 .فال عالقة بني املقدم والتايل فهي اتفاقية موجبة
ومن أمثلة االتفاقية ما لو اقرتن شيئان يف الواقع كثريا فيحسب الناظر أن بينهام عالقة وليس سوى االتفاق 

 .من غري مناسبة بينهام
 :ن بيته رأى سيارة متر من أمامه واتفق هذا دائام فيقال حينئذلو أن زيدا كلام خرج م: مثال

 . كلام خرج زيد من بيته مرت سيارة من أمامه
 .فهذه قضية رشطية متصلة اتفاقية موجبة

 .ليس إذا كان اإلنسان ناطقا يكون الفرس ناهقا : ومثال االتفاقية السالبة
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وال شك أن الفـرس غـري نـاهق يف ) الفرس ناهق ( والتايل ) اإلنسان ناطق ( فهنا نفينا االقرتان بني املقدم 
الواقع وانتفاء الناهقية عنه مل ينتج من ناطقية اإلنسان، بخالف انتفاء الليل فهو ناتج من طلوع الشمس كام 

 .تقدم فتكون اتفاقية سالبة
 .ليس إذا كان احلج واجبا يكون الربا حالال: مثال آخر

بينهام ونريد أن نقول إن وجوب احلج ال ينتج منـه حليـة الربـا وال عالقـة بـني فهنا نريد أن ننفي االقرتان 
 .وجوب احلج وانتفاء احللية عن الربا فهي قضية رشطية متصلة اتفاقية سالبة

) ّالتطـري ( لو توهم شخص أنه إذا خرج إىل العمل وقد سمع نعيق الغراب فستحـصل مـصيبة : مثال آخر
ُّفيقول له املوحد املتوكل  :  عىل ربهُّ

َ الغراب فستحصل مصيبة ًليس إذا سمعت نعيق ُ ِ َ. 
وال عالقـة بـني ) حصول املصيبة ( وبني التايل ) سامع نعيق الغراب ( فهنا نريد أن ننفي االقرتان بني املقدم 

 . انتفاء حصول املصيبة وسامع صوت الغراب، فهذه رشطية متصلة اتفاقية سالبة
ة حيصل اقرتان بني املقدم والتايل يف اللزومية واالتفاقية معـا ولكـن االقـرتان فتلخص أنه يف املتصلة املوجب

 .بينهام يف اللزومية لعالقة ويف االتفاقية لغري عالقة
ويف املتصلة السالبة حيصل افرتاق بني املقدم والتايل يف اللزومية واالتفاقيـة معـا ولكـن االفـرتاق بيـنهام يف 

 .ة لغري عالقةاللزومية لعالقة ويف االتفاقي
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 )أسئلة  ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اللزومية واالتفاقية؟-١
  ما هي العالقة بني املقدم والتايل يف اللزومية؟-٢
 َ هل حصل وأن تومهت أنت أو توهم أحد تعرفه يف قضية أهنا لزومية فبان أهنا اتفاقية اذكر مثال ذلك؟-٣

 )متارين ( 
 

 :ية واالتفاقية املوجبة والسالبة فيام يأيتّبني اللزوم
لو كان فيهام آهلـة  ( -)ليس إذا نزل املطر فإنه متوت األرض  ( -)ًإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا إذا أبدا ( 

إذا كان الشافعي فقيها فامرؤ القـيس  ( -)ليس إذا كان الزنا حراما كان الزواج حراما  ( -)إال اهللا لفسدتا 
 ). شاعر 
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 )الدرس السادس والعرشون ( 
 

 أقسام الرشطية املنفصلة 
 

ما حكم فيهـا بالتنـايف بـني قـضيتني أو عـدم : َقد علمت أن الرشطية متصلة، ومنفصلة، وأن املنفصلة هي
 .التنايف بينهام

 :ثم إن املنفصلة ثالثة أقسام
 .مانعة مجع وخلو -١
 .مانعة مجع فقط -٢
 .مانعة خلو فقط -٣
 .  ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا، أو يمكن ذلك: امنعة اجلمع واخللو هيف

 .هذا تعريف مانعة اجلمع واخللو املوجبة) ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا (فقولنا 
لـو الـسالبة أي جيوز أن جيتمعا وجيوز أن يرتفعا وهذا تعريف مانعـة اجلمـع واخل) أو يمكن ذلك ( وقولنا 

 .فمفهوم السالبة بالضد من مفهوم املوجبة
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال مانعة اجلمع واخللو املوجبة

، ومها ال جيتمعان فيـستحيل أن يكـون العـدد )العدد فرد ( والتايل وهو ) العدد زوج ( فطرفاها مها املقدم 
لو العدد منهام فيستحيل أن يوجد عدد وهو لـيس بـزوج أو الواحد زوجا وفردا معا، وال يرتفعان أي ال خي

 .فرد
 .إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما: مثال آخر

فيستحيل أن يتصف اليشء بالوجود والعدم معا، ويستحيل أن خيلو اليشء من الوجود والعدم بـل الـيشء 
 .إما أن يتصف بالوجود فقط، أو بالعدم فقط

 .انعة مجع وخلو موجبةفهي قضية رشطية منفصلة م
 .اإلنسان إما مؤمن أو كافر: مثال آخر
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فيستحيل أن جيتمعا فيكون اإلنسان مؤمنا وكافرا معا، ويستحيل أن يرتفعا فيكون اإلنـسان ال مؤمنـا وال 
 .كافرا

 .فهي قضية رشطية منفصلة مانعة مجع وخلو موجبة
 .دد زوجا أو منقسام بمتساوينيليس إما أن يكون الع: ومثال مانعة اجلمع واخللو السالبة

فالعدد الواحد يمكن أن جيتمع فيه الزوجية واالنقسام بمتساويني ألنه يف احلقيقة االنقسام بمتساويني صفة 
 .العدد الزوجي، ويمكن أن يرتفع العدد عنهام بأن يكون فردا

 .ليس إما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو صائام: مثال
 . ويرتفعان يف الكافر غري الصائمفيجتمعان يف املؤمن الصائم،

 .فهي قضية رشطية منفصلة مانعة مجع وخلو سالبة
 .ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وجيوز ارتفاعهام، أو يمكن العكس: ومانعة اجلمع فقط هي

أي جيوز اجتامع طرفيها ويمتنع ارتفـاعهام وذلـك يف الـسالبة ألهنـا بالـضد مـن ) يمكن العكس ( ومعنى 
 .املوجبة

 .إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود: مثال مانعة اجلمع املوجبة
 .فيستحيل اجتامعهام بأن يكون اجلسم أبيض وأسود معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون أمحر

 .إما أن يكون هذا اليشء شجرا أو حجرا: مثال آخر
 .انافيستحيل اجتامعهام بأن يكون شجرا وحجرا معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون حيو

 .الصالة إما أن تكون واجبة أو مستحبة: مثال آخر
فيستحيل اجتامعهام بأن تكون الصالة واجبة ومستحبة معا، وجيوز ارتفاعهام كأن تكون الصالة حمرمة كـام 

 .يف أوقات النهي
 .ليس إما أن يكون اجلسم غري أبيض أو غري أسود: ومثال مانعة اجلمع السالبة

ومها جيتمعان معا كام يف األمحر فإنه غري أبيض وغـري أسـود ) غري األسود ( و  ) غري األبيض( فهنا طرفان 
ولكن يستحيل أن يرتفعا معا؛ ألن عبارة غري األبيض تشمل كل األلوان عدا األبيض، فإذا ارتفـع فمعنـاه 

فمعنـاه ارتفاع كل األلوان عدا األبيض، وعبارة غري األسود تشمل كل األلوان عدا األسود، فـإذا ارتفـع 
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ارتفاع كل األلوان عدا األسود، فإذا جوزنا ارتفاعهام معا فقد جوزنا ارتفاع كل األلوان ويكون اجلسم غري 
 .متلون بأي لون وهذا حمال

 .ليس إما أن تكون الصالة غري واجبة أو غري مستحبة: مثال آخر
ويستحيل ارتفاعهام معا؛ ألن عبارة فيجوز اجتامعهام كام يف الصالة املحرمة فإهنا غري واجبة وغري مستحبة، 

غري واجبة تشمل كل األحكام عدا الوجوب، وعبارة غري مستحبة تشمل كل األحكـام عـدا االسـتحباب 
 .فإذا رفعنامها معا فمعناه خلو الصالة من أي حكم رشعي وهذا مستحيل يف الرشع

 .، أو يمكن العكسما يمتنع فيها ارتفاع طرفيها وجيوز اجتامعهام: ومانعة اخللو فقط هي
أي جيوز ارتفاع طرفيها ويمتنع اجـتامعهام وذلـك يف الـسالبة ألهنـا بالـضد مـن ) يمكن العكس ( ومعنى 
 .املوجبة

 .اجلسم إما أن يكون غري أبيض أو غري أسود: مثال مانعة اخللو املوجبة
 .ة اجلمع السالبةفيجوز اجتامعهام كام يف األمحر ويمتنع ارتفاعهام كام بيناه قبل قليل يف مانع

 .إما أن يكون هذا اليشء ال شجرا أو ال حجرا: مثال آخر
تـشمل كـل يشء ) ال شجر ( فيجوز اجتامعهام كأن يكون هذا اليشء حيوانا، ويمتنع ارتفاعهام؛ ألن عبارة 

تشمل كل يشء عدا احلجر فإذا جوزنـا ارتفـاعهام فمعنـاه أن خيلـو هـذا ) ال حجر ( عدا الشجر، وعبارة 
يشء من أي يشء يمكن أن يسمى به فال هو شـجر وال حجـر وال حيـوان وال مجـاد وال أي يشء وهـذا ال

 .حمال
 .املؤمن إما أن جيد جزاء طاعته يف الدنيا أو جيدها يف اآلخرة: مثال

فيجوز أن جيتمعا فيجد جزاء طاعته يف الدنيا ويف اآلخرة، ولكن يمتنع يف الرشع أن ال جيد جزاء طاعتـه ال 
 .الدنيا وال يف اآلخرةيف 

 .ليس إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود: ومثال مانعة اخللو السالبة
 .فيستحيل اجتامعهام بأن يكون اجلسم أبيض وأسود معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون أمحر

 .ليست الصالة إما أن تكون واجبة أو مستحبة: مثال آخر
 .ومستحبة معا، وجيوز ارتفاعهام كأن تكون حمرمةفيستحيل اجتامعهام بأن تكون الصالة واجبة 
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 :فتلخص أن حاالت املنفصلة ست
 .مانعة مجع وخلو موجبة ) ال جيتمعان وال يرتفعان ( -١
 .مانعة مجع وخلو سالبة ) جيتمعان ويرتفعان ( -٢
 .مانعة مجع موجبة ) ال جيتمعان ويرتفعان ( -٣
 .ةمانعة مجع سالب) جيتمعان وال يرتفعان  ( -٤
 .مانعة خلو موجبة ) جيتمعان وال يرتفعان ( -٥
 .مانعة خلو سالبة ) ال جيتمعان ويرتفعان ( -٦

 :تنبيهان
مانعـة اخللـو ( واحلالـة الـسادسة ) مانعة اجلمع املوجبـة ( ظهر مما سبق أن الفرق بني احلالة الثالثة : األول

 .املثال يف احلالتني األول مثبت والثاين منفيهو يف اإلجياب والسلب ولذا فيمكن التمثيل بنفس ) السالبة 
مثل اجلسم إما أبيض أو أسود ملانعة اجلمع املوجبة، وليس إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود ملانعة اخللـو 

 .السالبة
هـو ) مانعة اخللو املوجبـة ( واحلالة اخلامسة ) مانعة اجلمع السالبة ( وكذا ظهر أن الفرق بني احلالة الرابعة 

 .  اإلجياب والسلب ولذا يمكن التمثيل بنفس املثال يف احلالتني األول منفي والثاين مثبتيف
. مثل ليس إما أن يكون اجلسم غري أبيض أو غري أسود، واجلسم إمـا أن يكـون غـري أبـيض أو غـري أسـود

 . تأمل
املوجبـة يتحقـق فيهـا منـع ظهر أيضا أن مناسبة التسمية تظهر يف املوجبة فقط فامنعة اجلمع واخللو : الثاين

اجلمع واخللو، بينام مانعة اجلمع واخللو السالبة بالعكس ال يوجد فيها منع مجع وال منع خلو ولو أردنـا أن 
 .نسميها باسم يناسبها لقلنا جميزة اجلمع واخللو وكذا قل يف البقية

فيها يشء عىل يشء كام يف زيد وهذا أيضا ينطبق عىل غري هذا املوضع مثل تسمية القضية باحلملية أي حيمل 
 .قائم، ولكن السالبة يوجد فيها سلب احلمل ال احلمل كام يف زيد ليس بقائم

 .تسمى مانعة اجلمع واخللو باحلقيقية: الثالث
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 )أسئلة (  
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني مانعة اجلمع واخللو ومانعة اجلمع ومانعة اخللو؟ -١
 والسالبة من كل قسم من أقسام املنفصلة الثالثة؟ كيف تفرق بني املوجبة -٢
  إذا كانت مانعة اجلمع واخللو السالبة جيوز فيها اجلمع واخللو معا فلم سميت بذلك؟    -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني نوع املنفصلة فيام يأيت
ارة إما ربح التج ( -)ليس الطعام إما أن يكون حلوا أو حامضا ( -) القرآن إما حجة لك أو حجة عليك ( 

لـيس االسـم إمـا غـري مرفـوع أو غـري ( -) ليس االسم إما أن يكون مرفوعا أو منـصوبا  ( -)أو خسارة 
ِإما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيـا : مثل اجلليس الصالح كحامل املسك ( -)منصوب  ُ

 ).طيبة 
 . تشرتي منه= يمنحك من مسكه، تبتاع منه= حيذيك
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 " خمططات توضيحية "
 

 القضية
 

                                                    محلية                                                                     رشطية
 

               متصلة                                      منفصلة            شخصية           كلية             جزئية              مهملة  
 )موجبة وسالبة (                                    

 قية   مانعة مجع   مانعة خلو                                                                                               لزومية                   اتفاقية      حقي
 )موجبة وسالبة )                    ( موجبة وسالبة (                                                                                                    
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 )خالصة الباب ( 
 

 .قول حيتمل الصدق والكذب: القضية
 .ية ورشطيةمحل: وهي قسامن
 .ما حكم فيها بثبوت يشء ليشء، أو نفي يشء عن يشء: فاحلملية

 :وهي أربعة أقسام
 .ما كان موضوعها جزئيا:  شخصية وهي-١
 .ما كان موضوعها كليا وحكم فيها عىل كل األفراد:  كلية وهي-٢
 .ما كان موضوعها كليا وحكم فيها عىل بعض األفراد:  جزئية وهي-٣
 .ا كان موضوعها كليا ومل يبني فيها كمية احلكمم:  مهملة وهي-٤

 .وكل واحدة منها موجبة وسالبة
 .ما حكم فيها بوجود الرابطة بني قضيتني أو عدم وجود الرابطة بينهام: والرشطية
 .متصلة ومنفصلة: وهي قسامن
 .ما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني، أو عدم التالزم بينهام: فاملتصلة

 :وهي قسامن
 .ما كان احلكم فيها لعالقة توجبه: زومية وهي ل-١
 . ما كان احلكم فيها لغري عالقة توجبه:  اتفاقية وهي-٢

 .ما حكم فيها بالتنايف بني قضيتني أو أكثر أو عدم التنايف بينهام: واملنفصلة
 :وهي ثالثة أقسام

 . يمكن ذلكما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا، أو:  مانعة مجع وخلو وهي-١
 .ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وجيوز ارتفاعهام، أو يمكن ذلك:  مانعة مجع وهي-٢
 .ما يمتنع فيها ارتفاع طرفيها وجيوز اجتامعهام، أو يمكن ذلك:  مانعة خلو وهي-٣

 .وكل واحدة من أقسام املتصلة واملنفصلة تكون موجبة وسالبة
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 " تعليقات عىل النص "
 

 َ                                                                       القضايا(              
ٌقول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب: ُالقضية ٌُ َ ٌِ ِ. 

َّوهي إما محلية كقولنا زيد كاتب، وإما رشطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما  ُ َّ ٌَّ ُ ًٌ ٌ ٌ ٌْ ٌِ ِ َ
ًطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردارش ً َ ْ ٌ ٌَّ ُ ِ. 

ًواجلزء األول من احلملية يسمى موضوعا، والثاين حمموال، واجلزء األول من الرشطية يسمى مقدما والثاين  ُ ً ُِ ُِ ًُ
 .ًتاليا

 
 

........................................................................................................ 
 :بعد أن أهنى املصنف كالمه حول التصورات بدأ بقسم التصديقات وأول مباحثه هي القضايا فقال: أقول

هذا عنوان والتقدير هذا باب القضايا، ثم بدأ بتعريف القضية التي هـي مفـرد القـضايا فقـال         ) القضايا( 
إنام صح أن يقال لقائله ذلك الن الكالم نفسه  ) ادق فيه أو كاذبالقضية قول يصح أن يقال لقائله إنه ص( 

حيتمل الصدق والكذب فيقال هذا كالم صدق، وهذا الكالم كذب، وقائل الصدق يقال له صادق وقائـل 
 .الكذب يقال له كاذب

وهي إمـا  ) ةوإما رشطي( هذا مثال املوجبة  ) وهي إما محلية كقولنا زيد كاتب( ثم بدأ بتقسيم القضية فقال 
هذا مثـال الـرشطية  ) متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود( متصلة أو منفصلة ولذا قال 

والفـرق بـني املتـصلة  ) وإما رشطية منفصلة كقولنا العدد إمـا أن يكـون زوجـا أو فـردا( املتصلة املوجبة 
 .املنفصلة بينهام انفصال وتنافرواملنفصلة هو أن طريف املتصلة بينهام اتصال واقرتان وطريف 

األوىل أن يقـول واملحكـوم عليـه يـسمى  ) واجلزء األول من احلملية يسمى موضـوعا والثـاين حممـوال( 
ٌموضوعا واملحكوم به يسمى حمموال ألن املحمول قد يكون هو األول نحو قام زيد َ. 

 .اة الرشط والفاء تسمى رابطةوأد) واجلزء األول من الرشطية يسمى مقدما والثاين يسمى تاليا ( 
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ٍوالقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب ٌ ٌِ ٌِ ٌ ٌُ. 
ِوكل واحدة منهام إما خمصوصة كام ذكرنا، وإما كلية مسورة كقولنا كل إنسان كاتب، وال يشء من اإلنسان  ٍ ِ ٍَ ٌَّ ُّ ٌ ٌ ٌُ

ُبكاتب، وإما جزئية مسورة كقولنا بعض ِ ٌ ّ ٌ َّ َ اإلنسان كاتب، وبعض اإلنسان ليس بكاتـب وإمـا أن ال يكـون ٍ َّ ٍ ِ ُِ ٌ
ٍكذلك وتسمى مهملة كقولنا اإلنسان كاتب، واإلنسان ليس بكاتب َ ٌُ ُ ًِ َ. 

ُواملتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما اتفاقية كقولنـا إن كـان اإلنـسان  َ ْ ٌ ً ْ ٌ ُِ َِّ ُ ٌَّ ُ ْ
ًٌناطقا فاحلام  .ُر ناهق

........................................................................................................ 
أي مـن ) والقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب وكـل واحـدة مـنهام (

ة هي الشخصية ويقصد بقوله كام ذكرنا أي كام مثلنا املخصوص )  إما خمصوصة كام ذكرنا(املوجبة والسالبة 
 .قبل قليل بزيد كاتب وزيد ليس بكاتب

قـد يقـال إن أريـد بالكاتـب ) وإما كلية مسورة كقولنا كل إنسان كاتب، وال يشء من اإلنـسان بكاتـب (
ىل الكاتب بالقوة صدقت األوىل أي كـل إنـسان كاتـب، وأن أريـد الفعـل كـذبت األوىل، ويبقـى أنـه عـ

واجلواب أنه أراد جمرد التمثيل مع غـض النظـر عـن . التقديرين ال يصح قوله ال يشء من اإلنسان بكاتب
مطابقة املثال للواقع واكتفى بمثال واحد كي يعرف الطالب أن الذي اختلف بني هذه القضايا هـو الـسور 

 .فقط
) تب وإما أن ال يكـون كـذلك وإما جزئية مسورة كقولنا بعض اإلنسان كاتب، وبعض اإلنسان ليس بكا(

تـسمى ( أي ال يكون موضوع القضية جزئيا وال كليا بني فيه كمية األفراد بل كان كليا مل يبني فيـه فحينئـذ 
 .     وسميت مهملة لعدم بيان الكمية فيها ) مهملة كقولنا اإلنسان كاتب واإلنسان ليس بكاتب

للتالزم بني طلوع الشمس ووجود ) لعة فالنهار موجود واملتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طا( 
 .النهار

لعدم التالزم بني كون اإلنسان ناطقا وكون احلامر ) وإما اتفاقية كقولنا إن كان اإلنسان ناطقا فاحلامر ناهق (
 .ناهقا
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ِواملنفصلة إما حقيقية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وهي مانعة اجلمع واخللو مع ِ ُ ٌ ٌُ ٌ ُ ِ  .اَّ
ًوإما مانعة اجلمع فقط كقولنا هذا اليشء إما أن يكون شجرا أو حجرا ً َ ْ ُُ ِّ ِ. 

َوإما مانعة اخللو فقط كقولنا زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق ْ َ ْ ُّ ّ ِّ ٌ ِ ِ. 
ِوقد تكون املنفصالت ذوات أجزاء كقولنا ٍِ ُ ٍالعدد إما زائد أو ناقص أو مساو: ُْ ٌ ٌُ ّ. 

....................................................................................................... 
أي تسمى باالسمني  ) واملنفصلة إما حقيقية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وهي مانعة اجلمع واخللو معا(

 .فيقال هلا حقيقية ويقال هلا مانعة مجع وخلو معا
فيـستحيل اجـتامعهام وجيـوز  ) ولنا هذا اليشء إمـا أن يكـون شـجرا أو حجـراوإما مانعة اجلمع فقط كق(

 .ارتفاعهام كأن يكون حيوانا
فالطرف األول يكون يف البحـر  ) وإما مانعة اخللو فقط كقولنا زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق(

 . البحر وال يغرقوالثاين ال يغرق، فيجوز اجتامعهام كأن يكون زيد جييد السباحة فيكون
 .ولكن ال جيوز ارتفاعهام بأن يكون زيد يف غري البحر ويغرق ألن الغرق ال يكون إال يف املاء

 .فهو قد أراد بالبحر املاء سواء أسمي بحرا أو هنرا أو غري ذلك
 -و واضـح كـام هـ-وهنا ننبه إىل أنه حينام نريد أن نخترب طريف القضية بأهنام يرتفعان أو ال يرتفعـان فإننـا 

ندخل النفي عىل الطرفني فإذا قلنا العدد إما زوج أو فرد، فإذا أردنـا اختبـار أهنـام يرتفعـان أو ال يرتفعـان 
 .ندخل النفي فنقول هل يكون العدد ال زوجا وال فردا ؟ فنجد أنه يمتنع ذلك

يف غـري البحـر وال ال وهنا كذلك يف مثال زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق فنقول هل يكون زيد 
يغرق؛ ألن نفي النفي إثبات فيصري املعنى هل يمكـن أن يكـون زيـد يف غـري = يغرق ؟ فعبارة ال ال يغرق

ًويغرق ؟ واجلواب ال يمكن ألن الغرق ال يكون يف اليابسة إذا يمتنع اخللو فتكون مانعـة ) اليابسة ( البحر 
 .خلو  ويف املثال تعقيد ولكنه حيرك الذهن فتأمل

أي يكـون هلـا أكثـر مـن ) العدد إما زائد أو ناقص أو مـساو : وقد تكون املنفصالت ذوات أجزاء كقولنا(
 فأكثر مثل الكلمة إما أن تكون اسام أو فعال أو حرفا، ومثـل إمـا أن يكـون احلكـم الـرشعي ٣طرفني أي 

 .واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما
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 :ئدا أو ناقصا أو مساويا نقولولتوضيح معنى كون العدد زا
 ).العرش والتسع والثمن والسبع والسدس واخلمس والربع والثلث والنصف : ( إن الكسور تسعة هي

 .فالعدد الزائد هو الذي يكون جمموع ما حيصل له من كسور زائدا عليه
 كـان ٦ عـىل ١٢ فإذا قسمنا الــ) السدس والربع والثلث والنصف (  كسوره املمكنة هي ١٢العدد : مثال

 ٢ ثم إذا قسمناه عىل ٤ كان احلاصل ٣، ثم إذا قسمناه عىل ٣ كان احلاصل ٤، ثم إذا قسمناه عىل ٢احلاصل 
 . زائدا١٢ فيكون العدد ١٢وهو أكثر من ١٥= ٦+٣+٤+ ٢، فإذا مجعنا احلاصل ٦كان احلاصل 

 .والعدد الناقص هو الذي يكون جمموع ما حيصل له من كسور ناقصا عنه
، ثـم إذا ١ كـان احلاصـل ٤ عىل ٤فإذا قسمنا العدد ) الربع والنصف (  كسوره املمكنة هي ٤العدد : ثالم

 .٤ وهو أقل من العدد األصيل وهو ٣= ٢+١، فإذا مجعنا احلاصل ٢ كان احلاصل ٢قسمناه عىل 
 .والعدد املساوي هو الذي يكون جمموع ما حيصل من كسور مساويا له

 كـان احلاصـل ٦ عىل ٦فإذا قسمنا العدد ) السدس والثلث والنصف (  املمكنة هي  كسوره٦العدد : مثال
، فـإذا مجعنـا ٣ كـان احلاصـل ٢ عـىل ٦، وإذا قسمنا العـدد ٢ كان احلاصل ٣ عىل ٦، وإذا قسمنا العدد ١

 .٦ وهو مساو للعد األصيل وهو ٦= ٣+٢+١احلاصل 
 .فهذا هو معنى ما أراده املصنف

 .واهللا أعلم
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس الثاين والعرشون ( 
 :األسئلة

   يف ضوء ما تقدم ملاذا بدأنا بالقضية يف قسم التصديقات دون الدليل؟ -١
 .لتوقف أبحاث الدليل عىل بيان القضية وأقسامها

  مل كانت القضية حتتمل الصدق والكذب دون اإلنشاء؟-٢
 .نشاءألهنا حتكي عن واقع بخالف اإل

  ما الفرق بني القضية الرشطية واحلملية؟  -٣
 .القضية احلملية  تنحل إىل مفردين والرشطية إىل قضيتني

 
 :التامرين

 : ّعني نوع القضية فيام يأيت
رشطية  إن تنرصوا اهللا ينرصكم -محلية موجبة إن اهللا عىل كل يشء قدير -محلية موجبةسمع اهللا ملن محده ( 

محليـة  ما خيفى عىل اهللا من يشء يف األرض وال يف الـسامء -محلية سالبةحسنني من سبيل  ما عىل امل-موجبة
 ).  هاتان قضيتان محليتان موجبتان اقرتبت الساعة وانشق القمر - سالبة

  
 )الدرس الثالث والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع القضايا األربع؟ -١

ضوعها جزئي، واملهملة موضوعها كيل غري مسور، والكلية موضـوعها كـيل مـسور القضية الشخصية مو
 .بسور كيل، واجلزئية موضوعها كيل مسور بسور جزئي

  ما هي املحصورات األربع؟ -٢
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 .املوجبة الكلية، واملوجبة اجلزئية، والسالبة الكلية، والسالبة اجلزئية
  ملاذا كانت املهملة يف قوة اجلزئية؟ -٣

 . متثل القدر املتيقنألهنا
 

 :التامرين
 :ّعني نوع القضية احلملية فيام يأيت

 بغـداد -كليـة موجبـة كـل بدعـة ضـاللة -شخصية موجبـة اهللا ربنا -شخصية موجبةحممد رسول اهللا ( 
شخـصية  ال تأخـذه سـنة وال نـوم -كلية موجبـة كل نفس ذائقة املوت -شخصية موجبةعاصمة العراق 

 وما أكثر النـاس ولـو حرصـت بمـؤمنني -جزئية موجبةيتخذ من دون اهللا أندادا  ومن الناس من -سالبة
  ).كلية موجبة كل من عليها فان -شخصية سالبة  ما أنت بتابع قبلتهم -جزئية سالبة

 
 )الدرس الرابع والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املتصلة واملنفصلة؟-١

 .ترابط واجتامع، ويف املنفصلة يوجد تنافر وعدم اجتامعاملتصلة يوجد بني طرفيها 
  ما هي أجزاء الرشطية؟-٢

 .املقدم والتايل والنسبة بينهام
  ما الفرق بني املوجبة والسالبة يف كل من املتصلة واملنفصلة؟-٣

د ويف يف املتصلة املوجبة يوجد اتصال ويف السالبة يوجد عـدم اتـصال، ويف املنفـصلة املوجبـة يوجـد تعانـ
 .السالبة يوجد عدم تعاند

  
 :التامرين

 :  عني املتصلة واملنفصلة فيام يأيت
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الفعـل إمـا أن يكـون ماضـيا أو مـضارعا أو (- منفصلة موجبة) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا( 
لـيس إذا  ( -متـصلة موجبـة) مهام تأتنا من آية لتسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمنني  ( -منفصلة موجبة) أمرا

           -منفـصلة موجبـة) القـضية إمـا موجبـة أو سـالبة  ( -متصلة سـالبة) غابت الشمس جتب صالة العرص 
 .منفصلة موجبة) احلكم التكليفي إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما ( 
 

 )الدرس اخلامس والعرشون ( 
 :األسئلة

 ق بني اللزومية واالتفاقية؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفر-١
 .اللزومية احلكم فيها لعالقة توجبه، بخالف االتفاقية

  ما هي العالقة بني املقدم والتايل يف اللزومية؟-٢
 .السببية

 َ هل حصل وأن تومهت أنت أو توهم أحد تعرفه يف قضية أهنا لزومية فبان أهنا اتفاقية اذكر مثال ذلك؟-٣
أنه عندما تويف ابراهيم ابن النبي صىل اهللا عليه وسلم : حيحي البخاري ومسلمحيرضين اآلن ما ثبت يف ص 

إن الـشمس : ( كسفت الشمس فحسبوا أهنا كسفت من أجل ابراهيم فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
 ).والقمر آيتان من آيات اهللا تعاىل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته 

  
 :التامرين

 :قية املوجبة والسالبة فيام يأيتّبني اللزومية واالتفا
) لـيس إذا نـزل املطـر فإنـه متـوت األرض  ( -اتفاقيـة موجبـة) ًإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا إذا أبدا ( 

ليس إذا كان الزنا حراما كان الـزواج  ( -لزومية موجبة) لو كان فيهام آهلة إال اهللا لفسدتا  ( -لزومية سالبة
 .  اتفاقية موجبة)  إذا كان الشافعي فقيها فامرؤ القيس شاعر  (-اتفاقية سالبة) حراما 
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 )الدرس السادس والعرشون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني مانعة اجلمع واخللو ومانعة اجلمع ومانعة اخللو؟-١
 الـسالبة فيجـوز متنع االجتامع بني طرفيها ومتنـع االرتفـاع هـذا يف املوجبـة، وأمـا يف: مانعة اجلمع واخللو

متنع االجتامع وجتيز االرتفاع بني طرفيهـا هـذا يف املوجبـة وأمـا يف الـسالبة فتمنـع : االثنان، ومانعة اجلمع
االرتفاع وجتيز االجتامع، ومانعة اخللو متنع االرتفاع وجتيز االجتامع بني طرفيهـا هـذا يف املوجبـة، وأمـا يف 

 .السالبة فتمنع االجتامع وجتيز االرتفاع
  كيف تفرق بني املوجبة والسالبة من كل قسم من أقسام املنفصلة الثالثة؟-٢

 .السالبة بالضد من مفهوم املوجبة
  إذا كانت مانعة اجلمع واخللو السالبة جيوز فيها اجلمع واخللو معا فلم سميت بذلك؟    -٣

 .إنام كانت التسمية للموجبة وأحلقت السالبة هبا
 

 :التامرين
 :نفصلة فيام يأيتّبني نوع امل

) ليس الطعـام إمـا أن يكـون حلـوا أو حامـضا ( - حقيقية موجبة) القرآن إما حجة لك أو حجة عليك ( 
ليس االسم إمـا أن يكـون مرفوعـا أو  ( -مانعة مجع موجبة) التجارة إما ربح أو خسارة  ( -حقيقية سالبة

مثـل  ( -مانعـة مجـع سـالبة) ري منـصوب ليس االسم إما غري مرفوع أو غـ( - مانعة خلو سالبة) منصوبا 
ِإما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة : اجلليس الصالح كحامل املسك مانعـة خلـو ) ُ

 .موجبة
 . تشرتي منه= يمنحك من مسكه، تبتاع منه= حيذيك
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 )الباب اخلامس وفيه مخسة دروس ( 
 

 ) السابع والعرشون درسال( 
 

  التناقض
 

َقد علمت أن القضية قول حيتمل الصدق والكـذب، وأهنـا إمـا أن تكـون محليـة وإمـا أن تكـون رشطيـة 
 .وللحملية أقسام وللرشطية أقسام قد سبق بياهنا فهذا ما يتعلق بأقسام القضية

 .وأما أحكام القضية فأوهلا التناقض
 . دمها وكذب األخرىاختالف قضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض صدق أح: والتناقض هو

أي أن التناقض يكون بني قضيتني إحدامها موجبة، واألخرى سالبة، وبـني معنـى القـضيتني غايـة التنـايف 
بحيث إذا صدقت إحدامها، فال بد أن تكون الثانية كاذبة، وإذا كـذبت إحـدامها فـال بـد أن تكـون الثانيـة 

 .صادقة
 .زيد قائم: مثال

 .زيد ليس بقائم، وهذه قضية سالبة: ن نذكر نقيضها نقولهذه قضية موجبة، فإذا أردنا أ
ونجد أنه إذا صدقت القضية األوىل بأن كان زيد قائام يف الواقع، فستكذب القـضية الثانيـة، وإذا صـدقت 

 .القضية الثانية بأن كان زيد ليس بقائم يف الواقع، فستكذب القضية األوىل، فهذا هو التناقض
 ). ال جيتمعان وال يرتفعان (فالقضيتان املتناقضتان 

 .معنى ال يصدقان معا، أي إذا صدقت إحدامها، كذبت األخرى= ومعنى ال جيتمعان 
معنى ال يكذبان، أي إذا كـذبت إحـدامها فـال بـد أن تـصدق الثانيـة، وال يمكـن أن = ومعنى ال يرتفعان

 .      بمحمول القضية الثانيةيكذبان معا وخيلو املوضوع عنهام فال يتصف ال بمحمول القضية األوىل وال
 .موجوداهللا : مثال
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 وهـذه قـضية بموجودهذه قضية موجبة يؤمن هبا كل اخللق إال من شذ، وأما امللحدون فيقولون اهللا ليس 
، وال يمكن أن يرتفعا بـأن ال يتـصف اهللا موجودا وليس موجوداسالبة فال يمكن أن جيتمعا بأن يكون اهللا 

 .دمه معا فتكون القضيتان السابقتان متناقضتنيوال بعوجود سبحانه بال
 .حممد رسول اهللا: مثال

هذه قضية موجبة يؤمن هبا املسلمون، وأما الكفار فيقولون حممد ليس برسول اهللا، وهذه قضية سالبة فإمـا 
 .أن تكون األوىل هي الصادقة يف الواقع، وإما أن تكون الثانية

 .، فتكون الثانية كاذبة قطعاوبام أنه قد ثبت بالربهان صدق األوىل
 نوع تالزم بني قضيتني، ولكنه تالزم تعاندي فإذا صدقت إحدامها ال بد فتلخص من ذلك أن التناقض هو

 . فهام ال جيتمعان وال يرتفعانأن تكذب الثانية، وإذا كذبت إحدامها فال بد أن تصدق الثانية
 .ومعرفة التناقض تعني عىل االستدالل السليم

 :بيانه
 :إذا أردت أن تستدل عىل صحة قضية ما فسيكون عندك خياران

  .أن تثبت بالدليل صحة القضية التي تؤمن هبا: األول
  .أن تثبت بالدليل بطالن القضية املناقضة للقضية التي تؤمن هبا: الثاين
 :إذا جرت بينك وبني أحد املالحدة مناظرة حول إثبات وجود اهللا سبحانه فلك طريقان: مثال
اهللا لـيس ( فيبطل مبارشة القضية التي يؤمن هبـا امللحـد وهـي ) اهللا موجود ( أن تثبت بالدليل أن : األول

ألهنام قضيتان متناقضتان وبام أنك أثبت صدق األوىل فيثبت بشكل تلقائي كذب الثانية ألهنام ال ) بموجود 
 .جيتمعان
 كام يعتقد امللحد، فيثبت مبارشة صحة القضية التي )اهللا ليس بموجود ( أن تثبت بالدليل بطالن أن : الثاين

ألهنام قضيتان متناقضتان وبام أنك أثبت كذب الثانية فيثبت بشكل تلقائي ) اهللا موجود ( تؤمن هبا وهي أن 
 .صدق األوىل ألهنام ال يرتفعان

 .أي أنك ال حتتاج أن تستدل مرتني مرة يف اإلثبات ومرة يف النفي
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  )أسئلة(  
 

  ضوء ما تقدم كيف تعرف أنه يوجد تناقض بني قضيتني ؟  يف-١
  ما معنى قوهلم إن النقيضني ال يصدقان وال يكذبان؟ -٢
  ما هي فائدة معرفة التناقض؟-٣
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 ) الثامن والعرشون درسال( 
 

 رشوط التناقض 
 

 صـدق أحـدمها وكـذب اختالف قضيتني باإلجياب والـسلب بحيـث يقتـيض: َقد علمت أن التناقض هو
 .األخرى

 :ثم إن للتناقض ثامنية رشوط هي
 .االحتاد يف املوضوع -١

 .فلو اختلفت القضيتان يف املوضوع مل تتناقضا
 .زيد قائم، عمرو ليس بقائم: مثال

 .فال تناقض الختالف املوضوع يف القضيتني ألن موضوع القضية األوىل زيد، وموضوع الثانية عمرو
 . املحمولاالحتاد يف -٢ 

 .فلو اختلفت القضيتان يف املحمول مل تتناقضا
 .زيد قائم، زيد ليس بنائم: مثال

 .فال تناقض الختالف املحمول يف القضيتني ألن حممول القضية األوىل قائم، وحممول الثانية نائم
 .االحتاد يف الزمان -٣

 .فلو اختلفت القضيتان يف الزمان مل تتناقضا
 .، زيد ليس بقائم قبل ساعةزيد قائم اآلن: مثال

 .فال تناقض الختالف الزمان يف القضيتني ألن زمان القضية األوىل اآلن، وزمان الثانية قبل ساعة
 .االحتاد يف املكان -٤

 .فلو اختلفت القضيتان يف املكان مل تتناقضا
 .زيد قائم يف الشارع، زيد ليس بقائم يف البيت: مثال

 . يف املكان ألن مكان القضية األوىل هو الشارع، ومكان الثانية هو البيتفال تناقض الختالف القضيتني
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 .االحتاد يف اإلضافة -٥
 .فلو اختلفت القضيتان يف اإلضافة مل تتناقضا

 .زيد أكرب من عمرو، زيد ليس بأكرب من سعيد: مثال
 إىل عمرو، ولكنه ليس فال تناقض الختالف القضيتني يف اإلضافة ألن املقصود هو زيد أكرب سنا باإلضافة

 .أكرب سنا باإلضافة والقياس إىل سعيد
 .االحتاد يف القوة والفعل -٦

 .فلو اختلفت القضيتان يف القوة والفعل مل تتناقضا
 .ّوقد مر عليك أن املقصود بالقوة هو القابلية واجلاهزية للتحقق، بينام املراد من الفعل هو التحقق احلايل

تى زرعت وسقيت وتوفرت الظروف املناسبة صارت شجرة، بينام الـشجرة التـي فالبذرة شجرة بالقوة فم
 .هي أمامك شجرة بالفعل فهي شجرة اآلن ال أهنا ستصري شجرة باملستقبل

 .زيد فقيه بالقوة، زيد ليس بفقيه بالفعل: مثال
 .يف الثانية هو الفعلفال تناقض الختالف القضيتني بالقوة والفعل ألن املراد يف القضية األوىل هو القوة، و

 .االحتاد يف اجلزء والكل -٧
 .فلو اختلفت القضيتان يف اجلزء والكل مل تتناقضا

 .زيد أبيض بعضه، زيد ليس بأبيض كله: مثال
فال تناقض الختالف القضيتني باجلزء والكل ألن املقصود أن بعض زبد أبيض كأسنانه وباطن كفـه وأمـا 

 . د تكون برشته سوداءكله فليس بأبيض كشعره األسود وق
 .االحتاد يف الرشط -٨

 .فلو اختلفت القضيتان يف الرشط مل تتناقضا
 .ناجح إن مل جيتهدبزيد ناجح إن اجتهد، زيد ليس : مثال

فال تناقض الختالف القـضيتني بالـرشط ألن الـرشط يف القـضية األوىل هـو االجتهـاد ويف الثانيـة عـدم 
 .االجتهاد

  ).باحتاد املوضوع واملحمول والقيود يف القضيتني( يمكن أن نخترصها فهذه هي رشوط التناقض و
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 .فلكي يتحقق التناقض ال بد أن حيصل االحتاد يف كل ما سبق ويكون االختالف يف اإلجياب والسلب
ثم إن فائدة معرفة هذه الوحدات الثامين التي هي رشوط التناقض تكمن يف رفع التعارض الظـاهري بـني 

ُريا ما يتوهم الناظر وجود التعارض والتناقض بني النـصوص الـرشعية فيـأيت العـامل فريفـع القضايا، وكث ِ
 .التناقض بذكر ختلف رشط من رشوط التناقض فيندفع اإلشكال

ّوما رميت إذ رميت ولكن اهللاَ رمى : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ َْ.( 
 .نفي للرمي عنه ) َوما رميت( فقوله تعاىل 

َإذ رميت( وقوله   . إثبات للرمي له ) ْ
 .ما رميت يا رسول اهللا= فاألوىل
 .قد رميت يا رسول اهللا= والثانية

  فكيف السبيل؟- يف الظاهر-وهذا تناقض 
هو أنه قد جاء يف الروايات أن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف معركة بدر أخذ حفنة من تراب ثـم : واجلواب

 ).راجع تفسري ابن كثري ( . ووقع عليه الرتابرماها عىل املرشكني فلم يبق أحد منهم إال
وال شك أن الرمي واإللقاء حصل من النبي صىل اهللا عليه وسلم ولكن التـسديد واإلصـابة كـان مـن اهللا 
سبحانه وإال كيف لذلك الرتاب القليل أن يصل إىل ذلك العدد الغفري من املـرشكني فهـي معجـزة للنبـي 

 .صىل اهللا عليه وسلم
 :جة هكذافتكون النتي

 .ما رميت يا رسول اهللا أي أوصلت وأصبت
 .قد رميت يا رسول اهللا أي ألقيت

 .أي أن املحمول يف القضيتني خمتلف من حيث املعنى فال تناقض
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط التناقض؟  -١
 ّ عرب بعبارة خمترصة عن تلك الرشوط؟  -٢
 تناقض؟ ما هي فائدة معرفة رشوط ال-٣

 )متارين ( 
 

 :ّبني سبب عدم التناقض بني القضايا اآلتية
 ). مسيلمة ليس برسول اهللا -حممد رسول اهللا ( -١
 ). القرآن ليس هدى للكافرين -القرآن هدى للمتقني ( -٢
 ). بنو إرسائيل ليسوا بأفضل العاملني بعد البعثة -بنو إرسائيل أفضل العاملني يف زماهنم ( -٣
 إن اهللا مل يبح الزواج بأكثر مـن امـرأة إن مل يعـدل -هللا أباح الزواج بأكثر من امرأة إن عدل بينهنإن ا ( -٤

 ).بينهن
 ). أبو عبيدة ليس بخليفة بالفعل -أبو عبيدة خليفة بالقوة ( -٥
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 )الدرس التاسع والعرشون (  
 

 تناقض املحصورات 
 

 يف الوحدات الثامن،  وال بـد فيـه مـن االخـتالف يف اإلجيـاب َقد علمت أن التناقض ال بد فيه من االحتاد
 .والسلب كي تناقض إحدى القضيتني األخرى

 .ثم إن االختالف يف اإلجياب والسلب هو كاف لوحده يف نقض القضية الشخصية
 .زيد قائم نقيضها زيد ليس بقائم: مثال

 .وعمرو جالس نقيضها عمرو ليس بجالس
 . العراق ليس بلدا كبريا، وهكذاوالعراق بلد كبري نقيضها

أما يف املحصورات األربع أعني املوجبة الكلية، واملوجبة اجلزئية، والـسالبة الكليـة والـسالبة اجلزئيـة فـال 
 .يكفي االختالف يف اإلجياب والسلب، بل ال بد معه من االختالف يف السور فتنقض الكلية باجلزئية

 .اجلزئيةالسالبة .. نقيضها.. املوجبة الكليةف
 .املوجبة اجلزئية.. نقيضها.. والسالبة الكلية

 .كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية نقيضها هو بعض اإلنسان ليس بحيوان وهذه سالبة جزئية: مثال
 السالبة اجلزئية مثل بعض اإلنسان ليس بحيوان تنتقض باملوجبة الكلية مثـل كـل - كام هو واضح-وكذا 

 .إنسان حيوان
 .لم حيب اهللا ورسوله نقيضها بعض املسلمني ال حيبون اهللا ورسولهكل مس: مثال

 .فهاتان قضيتان متناقضتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة
 .ال يشء من اإلنسان بحجر هذه سالبة كلية نقيضها بعض اإلنسان حجر وهذه موجبة كلية: مثال

نتقض بالسالبة الكلية مثل ال يشء مـن  مثل بعض اإلنسان حجر تة املوجبة اجلزئي- كام هو واضح -وكذا 
 .اإلنسان بحجر

 .ال أحد من الكفار سيدخل اجلنة هذه سالبة كلية نقيضها بعض الكفار سيدخل اجلنة: مثال
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 .فهاتان قضيتان متناقضتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة
 .ض بالكليةفهذا ما يتعلق بنقض املحصورات وأما املهملة فهي يف قوة اجلزئية كام سبق فتنق

اإلنسان كاتب، هذه موجبة مهملة تنتقض بال يشء من اإلنسان بكاتب؛ ألن اإلنسان كاتب يف قـوة : مثال
 .بعض اإلنسان كاتب وهذه موجبة جزئية تنتقض بالسالبة الكلية

اإلنسان ليس بكاتب هذه سالبة مهملة تنتقض بكل إنسان كاتب؛ ألن اإلنسان ليس بكاتب يف قـوة : مثال
 .إلنسان ليس بكاتب وهذه سالبة جزئية تنتقض باملوجبة الكليةبعض ا

 .فيكون نقيض املهملة املوجبة هو السالبة الكلية
 .ويكون نقيض املهملة السالبة هو املوجبة الكلية
 :ولو أردنا أن نلخص ما سبق حلصلنا عىل اآليت

 . نقيض الشخصية املوجبة شخصية سالبة-١
 .ة جزئية نقيض املوجبة الكلية سالب-٢
 . نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية-٣
 . نقيض املهملة املوجبة سالبة كلية-٤
 . نقيض املهملة السالبة موجبة كلية-٥

وقد يقول قائل إنكم قلتم إن بني القضيتني املتناقضتني غاية التنـايف فلـم جعلـتم املوجبـة الكليـة تنـتقض 
ة فتكون أشد يف التنايف مثل كل إنسان حيوان ننقـضها بـال يشء بالسالبة اجلزئية مل ال تنتقض بالسالبة الكلي

 من اإلنسان بحيوان بينام أنتم نقضتموها ببعض اإلنسان ليس بحيوان؟
إنام نقضناها باجلزئية ألن أساس التناقض هو أن تكون أحـدمها صـادقة واألخـرى كاذبـة ولـو : واجلواب

تكـذب القـضيتان معـا يف بعـض األمثلـة وهـذا منـاف جعلنا نقيض املوجبة الكلية سالبة كلية ألمكن أن 
 .للتناقض

كل حيوان إنسان، هذه كلية موجبة كاذبة فلو نقضناها بالـسالبة الكليـة لقلنـا ال يشء مـن احليـوان : مثال
بإنسان وهذه كاذبة أيضا فهنا كذبت القضيتان معا ولكن لو نقضناها ببعض احليوان ليس بإنـسان لكانـت 

 .اقضصادقة فيتحقق التن
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 .ن النقيض السالب قد ينحرص يف يشء فيسمى حينئذ باملساوي للنقيضأ:  وهووهنا تنبيه
 .اإلنسان موجود، واإلنسان ليس بموجود قضيتان متناقضتان: مثال

 .يف املعنى اإلنسان معدوم= واإلنسان ليس بموجود
 .ليس بموجود=  ألن معدوم فلو قلنا زيد موجود وزيد معدوم كان التقابل بني اليشء واملساوي لنقيضه؛

فالتناقض يكون دائام بني موجبة وسالبة وقولنا زيد معـدوم هـو قـضية موجبـة لكنهـا مـساوية يف املعنـى 
 .للسالبة وهو زيد ليس بموجود

 .هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد: مثال
ء واملـساوي لنقيـضه ألن بينهام تنافر واضح فال جيتمعان وال يرتفعان، والتقابل بينهام هو تقابل بـني الـيش

 .ليس بزوج= الفرد 
 .فإذا قلنا هذا العدد زوج، وهذا العدد ليس بزوج صار التقابل بني اليشء ونقيضه

 .فهذا اصطالح املناطقة فتنبه
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف ننقض الكلية موجبة كانت أو سالبة ؟ -١
  كيف ننقض املهملة؟-٢
 نقضنا الكلية املوجبة باجلزئية السالبة ومل ننقضها بالكلية السالبة؟ مل -٣
 

 )متارين ( 
 

 :انقض القضايا اآلتية
 بعـض البـدع ليـست - مـن احلـب مـا قتـل- ال أحد من الناس سينجو من النار -كل الناس مسلمون( 

 ).               اجلبان لن خيذلك يف وقت الشدة - النيل هنر صغري-ضاللة
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 " خمطط توضيحي "
 

 التناقض
 

                   كيفيته                    رشوطه                                                                       
 )   تنقض باجلزئية الكلية                  (      )             االحتاد يف الوحدات الثامن     (                      
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 ) الثالثوندرسال(  
 

 العكس 
 

َقد علمت أن للقضية أحكاما كان أوهلا هو التناقض وقد سبق تفـصيله، وأمـا احلكـم الثـاين مـن أحكـام 
 .القضية فهو العكس

 .ٍّتبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسلب والصدق بحاله: والعكس هو
ِّننا نجعل املوضوع حمموال واملحمول موضوعا، وال نبدل اإلجياب بالسلب، فنحصل عىل نتيجـة هـي أي أ

 .أنه متى كان األصل صادقا كان العكس صادقا أيضا
 .بعض اإلنسان أبيض: مثال

بعض األبيض إنسان، وهذه قضية جزئيـة موجبـة أيـضا : هذه القضية جزئية موجبة فإذا عكسناها صارت
الثانية حصلنا عليها من عملية العكس حيث قمنـا بتبـديل أطـراف القـضية األوىل فجعلنـا وهذه القضية 

املوضوع حمموال واملحمول موضوعا وبام أن القضية األوىل صادقة فالقضية الثانية ال بد أن تكـون صـادقة 
 . أيضا
 ).بعض الواجب صالة( فإذا عكسناها صارت ) بعض الصالة واجبة: ( مثال

 . املعكوسة بالعكس وهي هنا بعض الواجب صالةوتسمى القضية
 .وتسمى القضية األوىل باألصل وهي هنا بعض الصالة واجبة

 .بعض املسلمني فقراء، تنعكس إىل بعض الفقراء مسلمون: مثال
 .واألوىل أصل، والثانية عكس

 :وهنا قواعد لكيفية عكس القضايا
 . موجبة جزئيةاجلزئية تنعكس إىلاملوجبة املوجبة الكلية و: أوال
 .السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية: ثانيا
 .السالبة اجلزئية ال عكس هلا: ثالثا
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كل إنسان حيوان هذه قضية موجبة كلية صادقة، فتنعكس إىل بعض احليـوان إنـسان وهـي صـادقة : مثال
 .أيضا ألنه متى صدق األصل صدق العكس قطعا

ة، تنعكس إىل بعض العدول صحابة وهي موجبـة جزئيـة كل الصحابة عدول هذه قضية موجبة كلي: مثال
 .وبام أن األصل صادق فعكسه صادق أيضا

بعض النصارى أسلموا هذه موجبة جزئية تنعكس إىل بعض الذين أسلموا نـصارى وهـذه موجبـة : مثال
 .جزئية وبام أن األصل صادق فالعكس ال بد أن يكون صادقا

زئية تنعكس إىل بعض املرفوعات أسـامء وهـذه موجبـة جزئيـة بعض األسامء مرفوعة هذه موجبة ج: مثال
 .وبام أن األصل صادق فعكسه صادق أيضا

ال يشء من اإلنسان بحجر هذه سالبة كلية تنعكس إىل ال يشء من احلجر بإنسان وهذه سـالبة كليـة : مثال
 .وبام أن األصل صادق فالعكس صادق أيضا

 سالبة كلية تنعكس إىل ال أحد من الذين سيدخلون اجلنة كفـار ال أحد من الكفار سيدخل اجلنة هذه: مثال
 .وهذه سالبة كلية أيضا، وبام أن األصل صادق فالعكس صادق أيضا

بعض احليوان ليس بإنسان وهذه سالبة جزئية صـادقة، فـإذا عكـسناها قلنـا بعـض اإلنـسان لـيس : مثال
 .فتسقط من القسمة) جلزئية ال عكس للسالبة ا( بحيوان وهذه قضية كاذبة، فلذا قالوا 

تالزم بني قضيتني يف الصدق بحيث متى صدقت القـضية األوىل أمكننـا أن واخلالصة هي أن العكس هو 
 .نستخرج منها قضية ثانية تكون صادقة أيضا
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  )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو العكس؟-١
  كيف تعكس القضايا املحصورات؟-٢
 لبة اجلزئية؟ مل ال تنعكس السا-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج بطريقة العكس قضايا صادقة مما ييل
َ من األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر-كل فاعل مرفوع (   بعـض - ال يشء من القرآن يأتيه الباطـل -ِ

 ).  ال يشء من الفعل بمجرور - كل بدعة ضاللة-الرتاب يتيمم به
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 )ون الدرس الواحد والثالث( 
 

 التالزم يف العكس
 

َقد علمت أن العكس هو تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والـسلب والـصدق بحالـه 
األصـل ملـزوم ، والعكـس الزم ( ولفهم حقيقة العكس بعمق ال بد من االلتفات إىل قواعد الـتالزم ألن 

 ). أعم
 :ويف باب التالزم  أربع قواعد هي

 .لزوم صدق الالزم متى صدق امل-١
 . ليس متى صدق الالزم صدق امللزوم-٢
 . متى كذب الالزم كذب امللزوم-٣
 . ليس متى كذب امللزوم كذب الالزم-٤

 .الزوجية الزم أعم لألربعة، فاألربعة ملزوم والزوجية الزم: مثال
 .فمتى صدق أن هذا العدد أربعة صدق أنه زوج
 . نه أربعة لتحقق الزوجية مع غري األربعة كالستة والثامنيةولكن ليس متى صدق أن العدد زوج صدق أ

 .ومتى انتفى وكذب أن هذا العدد زوج كذب أنه أربعة
 .ولكن ليس متى انتفى وكذب أن هذا العدد أربعة كذب أنه زوج لتحقق الزوجية مع الستة مثال

 :فإذا ثبت أن األصل ملزوم والعكس الزم أعم حصلنا عىل القواعد التالية
 .متى صدق األصل صدق العكس -١
 .، بل قد يصدق العكس ويكذب األصلليس متى صدق العكس صدق األصل -٢
 .متى كذب العكس كذب األصل -٣
 .، بل قد يكذب األصل ويصدق العكسليس متى كذب األصل كذب العكس -٤

 :ولنطبق هذه القواعد عىل األمثلة
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 .كل إنسان حيوان عكسها بعض احليوان إنسان: مثال
 .فاألوىل أصل والثانية عكس
 .فاألوىل ملزوم والثانية الزم

بعـض ( صدق الـالزم الـذي هـو العكـس ) كل إنسان حيوان( وهنا متى صدق امللزوم الذي هو األصل 
 ).احليوان إنسان 

 .كل حيوان إنسان قضية كاذبة إذا عكسناها صارت بعض اإلنسان حيوان وهي قضية صادقة: مثال
 . واألصل كاذبفهنا العكس صادق

 .ًإذا قد يصدق العكس ويكذب األصل
 .كل إنسان حجر، عكسها بعض احلجر إنسان: مثال

 .فالعكس بام أنه كاذب فاألصل كاذب أيضا ألنه متى كذب العكس لزم كذب األصل
 . كل حيوان إنسان الذي مثلنا به قبل قليل كاذب وعكسه بعض اإلنسان حيوان صادق: مثال

 .والعكس صادقفهنا األصل كاذب 
 :فتلخص أن التالزم يف العكس يف جانبني فقط

 .متى صدق األصل صدق العكس: األول
 .متى كذب العكس كذب األصل: الثاين

 :ففائدة مبحث العكس هي
 إذا أقمنا الدليل عىل صدق القضية األصل أمكننا أن نعرف مبارشة صدق العكـس أيـضا بـال حاجـة -١

 . متى صدق األصل صدق العكسلدليل ثان عىل صحة العكس ألنه
 . إذا مل نعلم حال القضية األصل وعرفنا أن عكسها باطل وكاذب علمنا حينئذ كذب القضية األصل-٢

 .ألنه متى كذب العكس كذب األصل
 .إذا علمنا أن كل املرسلني أنبياء، فسنعلم بالعكس أن بعض األنبياء مرسلني: مثال

 .ألنه متى صدق األصل صدق العكس
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فعكسناها إىل بعـض املعـرب حـرف وعلمنـا أن ) كل حرف معرب( إذا ارتبنا يف حال هذه القضية : مثال
 .العكس كاذب فحينئذ نقول فاألصل أيضا كاذب ألنه متى كذب العكس كذب األصل

يف املنطق ال يوجد مفهوم خمالف فإذا قلنا بعض اإلنسان حيوان فتعترب قضية صادقة وال يقـال فهـذا : تنبيه
 أن البعض اآلخر من اإلنسان ليس بحيوان وهو باطل، ألننا نقول الطرف اآلخر مسكوت عنـه أي يقتيض

 .مل يبني حكمه فال يستنبط من السكوت حكم
 .وعليه فكل قضية كلية صادقة فاجلزئية صادقة أيضا

كل إنسان جسم، وبعض اإلنسان جسم كالمها صادقتان وال يقال فتخصيص بعـض اإلنـسان بأنـه : مثال
 .سم يقتيض أن البعض اآلخر ليس بجسم ألنا نقول هو طرف مسكوت عنه أي مل يبني حكمهج

 .كل صالة عبادة وبعض الصالة عبادة كالمها صادقتان: مثال
 .كل ذهب معدن، وبعض الذهب معدن كالمها صادقتان: مثال

 .وعليه فقس
 

************************************************************************ 
 

   )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما عالقة قواعد التالزم بالعكس؟-١
  ملاذا إذا كذب األصل قد ال يكذب العكس فلم ال يوجد تالزم ؟ -٢
  كيف نستفيد من مبحث العكس؟-٣
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 " خمطط توضيحي "
 

 العكس
 

                   كيفيته                                                  أصوله                                                  
  املوجبة الكلية واجلزئية تنعكس جزئية -١.                    إذا صدق األصل صدق العكس-١                
 .عكس كنفسها السالبة الكلية تن-٢.                       إذا كذب العكس كذب األصل-٢                 
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 )خالصة الباب ( 
 

 :للقضية حكامن مها
 . التناقض-١
 . العكس-٢

 .اختالف قضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض صدق أحدمها وكذب األخرى: فالتناقض
 .ورشوطه االحتاد يف املوضوع واملحمول والزمان واملكان واإلضافة والقوة والفعل واجلزء والكل والرشط

 .فنقيض الشخصية بمجرد تبديل اإلجياب بالسلب
 .ونقيض املوجبة الكلية سالبة جزئية
 .ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية

 .واملهملة يف قوة اجلزئية فتنقض بالكلية
 .تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسلب والصدق بحاله: والعكس

 .ذب العكس كذب األصلفمتى صدق األصل صدق عكسه،ومتى ك
 .وعكس املوجبة الكلية واجلزئية موجبة جزئية

 .وعكس السالبة الكلية كنفسها
 .والسالبة اجلزئية ال تنعكس
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 " تعليقات عىل النص "
 

                                               ُ                                        التناقض                       (                       
 ً واألخـرى كاذبـةً إحدامها صـادقةِ تكونْ أنِِه يقتيض لذاتُ بحيثِ والسلبِ باإلجيابِ القضيتنيهو اختالفُ

 .ٍ بكاتبَ ليسٌ، زيدٌ كاتبٌنا زيدِكقول
ُ  ِ واجلـزءِ والفعلِلقوة واِ واإلضافةِ واملكانِ والزمانِ واملحمولِهام يف املوضوعِ اتفاقَ إال بعدَ ذلكوال يتحقق
 .ِ والرشطِوالكل

 
 

........................................................................................................
 بعد أن أهنى املصنف كالمـه حـول تعريـف القـضية وبيـان أقـسامها، رشع يف أحكامهـا فبـدأ أوال :أقول

 هو اختالف القضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض لذاته أن تكون إحدامها  التناقض: (بالتناقض فقال
 .ومعنى لذاته أي لذات االختالف باإلجياب والسلب وليس بسبب واسطة  )صادقة واألخرى كاذبة

 .زيد كاتب، وزيد ليس بكاتب فهنا لذات ونفس االختالف بينهام باإلجياب والسلب حصل تناقض: مثال
ن، زيد ليس بناطق، فهنا اختلف املحمول يف القضيتني، ومع هذا وجد تنافر بني القـضيتني زيد إنسا: مثال

فال جيتمعان وال يرتفعان، ولكن ذلك ال يسمى تناقـضا ألن االحتـاد يف املحمـول رشط يف التنـاقض بـني 
 .إلنسانيةالقضيتني، وإنام حصل التنافر بينهام بسبب أن كل إنسان ناطق فحيث نفينا الناطقية انتفت ا

فهنا هلذا املثال خصوصية فإنه لوال أن كل ناطق إنسان ملا لزم التناقض بني القـضيتني فالواسـطة هنـا هـي 
تساوي املحمولني أعني اإلنسان والناطق فلم يكن االختالف يف اإلجياب والـسلب كـاف هنـا لوحـده يف 

 .    ال أهو ب وأ هو ليس ب فتأملهحصول التناقض فهذا ال يسمى تناقضا يف املنطق وإنام املنطق أن يق
 .فاألوىل موجبة والثانية سالبة ) زيد كاتب زيد ليس بكاتب( ثم مثل للتناقض بقوله 

إال بعد اتفـاقهام يف املوضـوع واملحمـول والزمـان واملكـان واإلضـافة ( أي التناقض  ) وال يتحقق ذلك( 
 .ليه يف الرشحقد سبق التمثيل ع ) والقوة والفعل واجلزء والكل والرشط
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 .ٍ بحيوانَ ليسِ اإلنسانُ، وبعضٌ حيوانٍ إنسانُنا كلِ، كقولُزئيةاجل ُ إنام هي السالبةِ الكليةِ املوجبةُفنقيض
 ِ اإلنـسانُ، وبعـضٍ بحيـوانِ مـن اإلنـسانَنـا ال يشءِ، كقولُ اجلزئيـةُ املوجبةَ إنام هيِ الكليةِ السالبةُونقيض
 .ٌحيوان

ُُفاملحصورات  ُنـا كـلِ كقولِ قـد تكـذبانِ ألن الكليتنيِهام يف الكميةِ اختالفَ بينهام إال بعدُلتناقض ا ال يتحقق
 .ٍ بكاتبِ من اإلنسانَ، وال يشءٌ كاتبٍإنسان

 .  ٍ بكاتبَ ليسِ اإلنسانُ، وبعضٌ كاتبِ اإلنسانُنا بعضِ كقولِ قد تصدقانِواجلزئيتني
 
 
 

........................................................................................................ 
 ) فنقيض املوجبة الكلية إنام هي السالبة اجلزئية كقولنا كل إنسان حيوان، وبعض اإلنسان لـيس بحيـوان( 

 .فاألوىل موجبة كلية والثانية سالبة جزئية
ء مـن اإلنـسان بحيـوان، وبعـض اإلنـسان ونقيض السالبة الكلية إنام هي املوجبة اجلزئية، كقولنا ال يش(

 .فاألوىل سالبة كلية والثانية موجبة جزئية، وبعبارة خمترصة الكلية تنتقض باجلزئية) حيوان 
ال يتحقق التناقض بينهام إال بعد اخـتالفهام يف ( أي القضايا التي فيها سور كيل أو جزئي ) فاملحصورات ( 

بد أن تكون الثانية جزئية ولكن ما الـسبب يف اشـرتط االخـتالف يف فإذا كانت إحدامها كلية فال ) الكمية 
ناقض بني قضيتني كليتـني ألمكـن أن فلو جعلنا الت ) ألن الكليتني قد تكذبان(  أجاب عليه بقوله ؟الكمية

 .كونا كاذبتني معا وهذا خيالف أساس التناقض وهو أن تكون إحدامها صادقة واألخرى كاذبةي
فكالمها كاذبتان ألن بعض أفـراد اإلنـسان جييـد )  كاتب، وال يشء من اإلنسان بكاتبكقولنا كل إنسان (

 .الكتابة وبعضهم ال جييد الكتابة
فلو جعلنا التناقض بني موجبة جزئية وسالبة جزئية ألمكن أن يكونـا صـادقتني  )واجلزئيتني قد تصدقان (

  .معا وهذا خيالف أساس التناقض
 .وهنا كالمها صادقتان ) ، وبعض اإلنسان ليس بكاتبكقولنا بعض اإلنسان كاتب(
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 ُالعكس
 ِ والتكذيبِ والتصديقِِه بحالِ والسلبِ اإلجيابِ بقاءَ معً موضوعاُ، واملحمولً حمموالُ املوضوعَّ يصريْهو أن
 .ِهبحال

ُ إذ يصدقً كليةُ ال تنعكسُ الكليةُواملوجبة  ْ، بـلٌ إنـسانٍن حيـواُ كـلُ، وال يـصدقٌ حيـوانٍ إنسانُنا كلُ قولْ
 ِ باإلنسانً موصوفاً شيئاُ؛ فإنا نجدٌ إنسانِ احليوانُ بعضُ يصدقٌ حيوانٍ إنسانُ ألنا إذا قلنا كلً جزئيةُتنعكس
 .ِ احلجةِ هبذهً جزئيةُ تنعكسً أيضاُ اجلزئيةُواملوجبة .ٌ إنسانِ احليوانُ بعضُ فيكونِواحليوان

........................................................................................................ 
العكـس وهـو أن يـصري املوضـوع حممـوال ( ثم بدأ باحلكم الثاين من أحكام التناقض وهو العكس فقـال 

ففـي العكـس تكـون  ) واملحمول موضوعا مع بقاء اإلجياب والسلب بحاله، والتصديق والتكذيب بحاله
 .لزوما، ويف التناقض تكون القضيتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة لزوماالقضيتان صادقتني 

ومعنى بقاء التصديق هو كلام صدق األصل صدق العكس، ومعنى بقاء التكذيب هو كلام كـذب العكـس 
ْإذ ( بل تنعكس جزئيـة والـسبب  ) واملوجبة الكلية ال تنعكس كلية(  .كذب األصل عىل ما بيناه يف الرشح

 ) بل تـنعكس جزئيـة( فال حيصل العكس  ) نا كل إنسان حيوان، وال يصدق كل حيوان إنسانيصدق قول
ألنا إذا قلنا كـل إنـسان حيـوان يـصدق بعـض (والدليل عىل صحة العكس إذا عكست الكلية جزئية هو 

ذا بمعنـى أنـه إ) احليوان إنسان؛ فإنا نجد شيئا موصوفا باإلنسان واحليوان فيكون بعض احليـوان إنـسان 
كانت القضية كل إنسان حيوان صادقة فال بد قطعا أن يكـون بعـض احليـوان إنـسان، ألنـه حيـنام حيمـل 
احليوان عىل اإلنسان يكون شيئا معينا متصفا باإلنسان واحليوانية مثل زيد وعمرو وبكـر، وحينئـذ يكـون 

 املوضـوع واملحمـول أي بعبارة أخرى إن احلمل يقتيض االحتاد بني .بعض احليوان إنسان وهو زيد وغريه
توجد مصاديق مشرتكة بينهام وإال ملا صح احلمل فمثال حينام نقول اإلنسان كاتب، فإنا نجد بعض األفراد 

صف زيد باإلنـسانية والكتابـة معـا، وهـذا يقتـيض أن يكـون بعـض يتكزيد يقال عليه هذا إنسان كاتب ف
 .ف اإلنسانية ووصف الكتابة تأملهالكاتب إنسان وذلك البعض هو نفسه زيد الذي حتقق به وص

التي ذكرها فإننا حينام نقول بعض اإلنسان أبيض فإنا  )  احلجة واملوجبة اجلزئية أيضا تنعكس جزئية هبذه( 
 .نجد شيئا معينا كزيد يتصف باإلنسانية والبياض فيكون بعض األبيض إنسان
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ٌ بنيَ وذلكً كليةُ تنعكسُ الكليةُوالسالبة  َ ال يشءَ صـدقٍ بحجـرِ من اإلنـسانَ ال يشءَإذا صدقه؛ فإنه ِ بنفسّ
 .ٍ بإنسانِمن احلجر
 .ُهُ عكسُ وال يصدقٍ بإنسانَ ليسِ احليوانُ بعضُ يصدقُ؛ ألنهً هلا لزوماَ ال عكسُ اجلزئيةُوالسالبة

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
 أي ال حيتاج إىل دليـل  )ّبني بنفسه ( أي انعكاسها كلية ) وذلك ( ال جزئية  ) والسالبة الكلية تنعكس كلية( 
أي ألن السلب الكيل يقتـيض  ) فإنه إذا صدق ال يشء من اإلنسان بحجر صدق ال يش من احلجر بإنسان( 

 ال يشء من اإلنسان بحجر فمعناه أن مجيـع أفـراد اإلنـسان ال أن ال يوجد أي أفراد مشرتكة بينهام فإذا قلنا
 .تتصف باحلجرية، فيكون بالعكس مجيع أفراد احلجر ال تتصف باإلنسانية

 .ب صدق ال يشء من ب أ فلذا يصح السلب الكيل من جهتني فإذا صدق ال يشء من أ
دائـم بـل أحيانـا يف بعـض األمثلـة أي ال عكس هلا بـشكل الزم و ) والسالبة اجلزئية ال عكس هلا لزوما( 

 .عكس صادقهلا وأحيانا ال حيصل سالبة اجلزئية حيصل عكس صادق لل
 .وبام أن املنطق قواعد كلية فال يعرتف بوجود العكس للجزئية السالبة

 . بعض اإلنسان ليس بأبيض قضية صادقة، وبعض األبيض ليس بإنسان قضية صادقة أيضا:المث
 .ان قضية صادقة، وبعض اإلنسان ليس بحيوان قضية كاذبةوبعض احليوان ليس بإنس

ألنه يصدق بعض احليـوان لـيس بإنـسان وال (يوجد عكس الزم يف السالبة اجلزئية فسقطت ولذا قال فال 
 . وهو بعض اإلنسان ليس بحيوان ) يصدق عكسه
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس السابع والعرشون ( 
 :األسئلة

 ا تقدم كيف تعرف أنه يوجد تناقض بني قضيتني ؟  يف ضوء م-١
 . إذا صدقت إحدامها كذبت األخرىبحيثإذا كانا خمتلفني باإلجياب والسلب 

  ما معنى قوهلم إن النقيضني ال يصدقان وال يكذبان؟ -٢
 .أي ال جيتمعان معا وال يرتفعان معا عن املوضوع

  ما هي فائدة معرفة التناقض؟-٣
 .ا بالدليل فقد بطل نقيضها، وإذا أثبت بطالن نقيض قضية فقد أثبت صحة تلك القضيةإذا أثبت قضية م

 
 )الدرس الثامن والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط التناقض؟-١

االحتاد يف املوضوع واملحمـول والزمـان واملكـان واإلضـافة والقـوة والفعـل واجلـزء والكـل : ثامنية هي
   .والرشط

 ّرب بعبارة خمترصة عن تلك الرشوط؟   ع-٢
 .االحتاد يف املوضوع واملحمول وقيودمها

  ما هي فائدة معرفة رشوط التناقض؟-٣
 فائدة معرفة هذه الوحدات الثامين التي هي رشوط التناقض تكمن يف رفع التعارض الظاهري بني القضايا

 .فيام إذا مل تتوفر تلك الوحدات
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 :التامرين
 : التناقض بني القضايا اآلتيةّبني سبب عدم

 .االختالف يف املوضوع. )سول اهللا  مسيلمة ليس بر-حممد رسول اهللا ( -١
 . االختالف يف اإلضافة ). القرآن ليس هدى للكافرين -القرآن هدى للمتقني ( -٢
االختالف يف  ). بنو إرسائيل ليسوا بأفضل العاملني بعد البعثة -بنو إرسائيل أفضل العاملني يف زماهنم ( -٣

 .الزمان
 إن اهللا مل يبح الزواج بأكثر مـن امـرأة إن مل يعـدل -إن اهللا أباح الزواج بأكثر من امرأة إن عدل بينهن ( -٤

 .االختالف يف الرشط ).بينهن
 .االختالف بالقوة والفعل ). أبو عبيدة ليس بخليفة بالفعل -أبو عبيدة خليفة بالقوة ( -٥

 
 )رشون الدرس التاسع والع( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف ننقض الكلية موجبة كانت أو سالبة ؟ -١

 . فالكلية املوجبة تنقض باجلزئية السالبة، والكلية السالبة تنقض باجلزئية املوجبةالكلية تنقض باجلزئية
  كيف ننقض املهملة؟-٢

 .باجلزئية ألهنا يف قوهتا
 سالبة ومل ننقضها بالكلية السالبة؟ مل نقضنا الكلية املوجبة باجلزئية ال-٣

 كـام يف ألن أساس التناقض هو إذا صدقت إحدامها كذبت األخرى فإذا نقضناها بالكلية قد يكـذبان معـا
 .بعض األمثلة

   
 :التامرين

 :انقض القضايا اآلتية
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الناس بعض (  ال أحد من الناس سينجو من النار -) بعض الناس ليسوا بمسلمني( كل الناس مسلمون ( 
كل بدعة (  بعض البدع ليست ضاللة -)ال يشء من احلب يقتل (  من احلب ما قتل - )سينجون من النار 

كل جبان خيذلك (  اجلبان لن خيذلك يف وقت الشدة -)النيل ليس هنرا صغريا (  النيل هنر صغري -)ضاللة 
  ).              )يف وقت الشدة 

 
 )الدرس الثالثون ( 

 :األسئلة
 يف ضوء ما تقدم ما هو العكس؟ -١

 .تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسالب والصدق بحاله
  كيف تعكس القضايا املحصورات؟-٢

املوجبة الكلية واملوجبة اجلزئية تنعكسان إىل موجبة جزئية، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كليـة، والـسالبة 
 .اجلزئية ال عكس هلا

  تنعكس السالبة اجلزئية؟ مل ال-٣
 .ألنه قد يصدق األصل ويكذب العكس

 
 :التامرين

 :استخرج بطريقة العكس قضايا صادقة مما ييل
َ من األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر - )بعض املرفوع فاعل ( كل فاعل مرفوع (  َبعض مـن يـؤمن ( ِ

ال يشء يأتيـه الباطـل هـو مـن ( أتيـه الباطـل  ال يشء من القـرآن ي-)باهللا واليوم اآلخر هو من األعراب 
 - )بعض الضالالت بدع (  كل بدعة ضاللة -)بعض ما يتيمم به تراب (  بعض الرتاب يتيمم به - )القرآن

 ). ) فعل رال يشء من املجرو( ال يشء من الفعل بمجرور  
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 )الدرس الواحد والثالثون ( 
 :األسئلة

 التالزم بالعكس؟ يف ضوء ما تقدم ما عالقة قواعد -١
 . إذا كذب العكس كذب األصل- إذا صدق األصل صدق العكس، ب-أ
  ملاذا إذا كذب األصل قد ال يكذب العكس فلم ال يوجد تالزم ؟ -٢

 .ألن األصل ملزوم والعكس الزم له وال يلزم من كذب امللزوم كذب الالزم
  كيف نستفيد من مبحث العكس؟-٣

ة من األصل إذا كان صادقا، ونستفيد كذب األصل متى علمنا أن عكـسه نستفيد يف استخراج قضية صادق
 .كاذب
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 )الباب السادس وفيه ثامنية دروس ( 
 

 )الدرس الثاين والثالثون ( 
 

 الدليل 
 

َ الكالم مفصال حول التعريف ِقد علمت أن أبحاث املنطق تدور حول التعريف والدليل، وقد سبق َِ َ َ ًَّ ُ ُْ َ ِْ ِ. 
ما الدليل فقد فرغنا من احلديث عن مقدماته أعني مبحث القضية وأقسامها وأحكامها، وها نحن نرشع وأ

 .يف الدليل نفسه
ُما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: فالدليل هو ُِ. 

 .َإذا علمت أن التدخني مرض بالبدن، فستعلم أنه حرام: مثال
 .َفيلزم من علمك برضر التدخني، علمك بحرمته

 . العلم بأن التدخني مرض يسمى دليال ألنه يدلك عىل حرمتهف
 .  واليشء الذي استفدته وكسبته من ذلك الدليل وهو حرمة التدخني يسمى مدلوال

وهلذا حينام تعلـم بالـدليل تعلـم  )  أن الدليل ملزوم، واملدلول الزم له: (والعالقة بني الداللة واللزوم هي
 . إىل الزوجية يقودك الدليل إىل املدلولباملدلول فكام تقودك األربعة

 .كام حققه اإلمام أبو العباس) ِفكل ما كان مستلزما لغريه أمكن أن يستدل به عىل ذلك الغري ( 
 .طرقة الباب تدل عىل شخص عند الباب: مثال

 .فالطرقة دليل وملزوم، ووجود الطارق مدلول والزم
 .الدخان يدل عىل النار: مثال

 . وملزوم، والنار مدلول والزمفالدخان دليل 
 :ثم إن الدليل نوعان

 .دليل مبارش: أوال
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 . دليل غري مبارش: ثانيا
 .ما يستدل فيه بيشء عىل يشء آخر، أو بقضية عىل أخرى: فالدليل املبارش هو

 .ويدخل يف هذا النوع مجيع أنواع الدالالت التي تقدمت يف أوائل الكتاب يف مبحث الداللة
  .مت أن هذا العدد أربعة فستعلم أنه زوجإذا عل: مثال

 .األربعة ملزوم والزوجية الزم: فاألربعة دليل عىل الزوجية، وإن شئت فقل
 .إذا رأيت الشمس ترشق من جهة فستعلم أن تلك اجلهة هي الرشق: مثال

 .فالشمس دليل ملزوم وجهة الرشق مدلول والزم
 .أنه عليك أن توقف مركبتكإذا رأيت إشارة املرور احلمراء فستعلم : مثال

 .فاإلشارة احلمراء دليل، ولزوم التوقف مدلول
 .ويدخل يف هذا النوع أيضا مبحث التناقض والعكس ألننا نستدل بقضية واحدة عىل قضية أخرى

إذا علمت أن اهللا موجود قضية صادقة، فستعلم أن ما يقوله امللحد من أن اهللا ليس بموجـود قـضية : مثال
 . يلزم من العلم بصدق إحدامها العلم بكذب األخرى نقيضان كاذبة ألهنام

إذا علمت أن كل إنسان حيوان قضية صادقة فستعلم أنه بعـض احليـوان إنـسان صـادقة أيـضا ألن : مثال
 .ويلزم من العلم بصدق األصل العلم بصدق العكسالثانية عكس األوىل التي هي األصل 

 .ل فيه بمجموع قضيتني عىل قضية أخرى ما يستد:أما الدليل غري املبارش فهو
 . فستعلم أن النبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر: إذا علمت أن: مثال

فأنتجا لك علام بقضية أخرى وهـي النبيـذ ) النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام : ( فهنا علمت بقضيتني ومها
 .دلوال ونتيجةحرام، فتلك القضيتان تسمى دليال والقضية الناجتة منهام تسمى م

والدليل غري املبارش هو الذي هيتم به املناطقة ويعقدون له مبحث الدليل ويتكلمون عىل تفاصيله ويعرفونه 
  .معلوم تصديقي يوصل إىل جمهول تصديقي: بأنه

: وقد أوصال إىل جمهول تصديقي وهو ) النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام : ( فاملعلوم التصديقي هنا قضيتان
  ).ذ حرام النبي( 

 .واحرتزوا بكلمة التصديقي عن التعريف فإنه معلوم تصوري يوصل إىل جمهول تصوري
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 .حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهولفالدليل غري املبارش 
 .ال حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهولوالدليل املبارش 

 
************************************************************************  

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هو الدليل وما هو املدلول؟ -١
  ما هي العالقة بني الداللة واللزوم؟  -٢
  كيف تفرق بني االستدالل املبارش وغري املبارش؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الدليل املبارش وغري املبارش فيام يأيت
 كل ذهب معدن، وكل معدن -اإلنسان أبيض عىل بعض األبيض إنسان بعض -املحراب عىل جهة القبلة( 

 ).   يتمدد باحلرارة، فكل ذهب يتمدد باحلرارة 
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 " خمططات توضيحية "
 
 ستداللاال

 
  غري مبارش              مبارش                                                                                             

 
  

 يشء عىل يشء         قضية عىل أخرى                                       
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 ) الثالث والثالثون درسال ( 
 

 القياس 
 

مـا ال حيتـاج : ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخـر، وأنـه نوعـان مبـارش وهـو: َقد علمت أن الدليل هو
 .ما حيتاج لقضيتني للوصول إىل املجهول: لوصول إىل املجهول، وغري مبارش وهولقضيتني ل

 .ثم إن الدليل غري املبارش أقسام أوهلا هو القياس
 .قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها قول آخر: والقياس هو

 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر: مثال
ّمتى سلمها وصدق هبا النـاظر فسيـستنتج منهـا قـضية )  مسكر حرام  وكل-النبيذ مسكر( فهذه القضايا 

 ).النبيذ حرام ( صادقة عنده وال بد وهي 
 . فالزاين ترد شهادته- وكل فاسق ترد شهادته-الزاين فاسق: مثال

 ِّ فسيسلم حتام بأن الـزاين تـرد شـهادته- وأن كل فاسق ترد شهادته-ّفإذا صدق الشخص بأن الزاين فاسق
، وبام أن الزاين فاسق فهو داخل يف تلك القاعدة فينطبـق عليـه )كل فاسق ترد شهادته : ( لقاعدة هيألن ا

 .احلكم وهو رد شهادته
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-كل ذهب معدن: مثال

 .رةكل ذهب يتمدد باحلرا: فهاتان القضيتان متى سلمتا لزم عنهام قضية أخرى صادقة وهي
 :وللقياس مصطلحات ينبغي بياهنا وهي

َ املقدمة وهي-١  .القضية التي يتألف منها القياس: ِّ
 .ففي املثال السابق كل ذهب معدن هذه مقدمة، وكل معدن يتمدد باحلرارة، هذه مقدمة أخرى

 .فكل قياس يتألف من مقدمتني
 :وتقسم املقدمة إىل قسمني مها

 ).كل ذهب معدن  ( ،املقدمة األوىل:  الصغرى وهي-أ
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 ).كل معدن يتمدد باحلرارة ( ، املقدمة الكربى: الكربى وهي
 .، مثل كل ذهب يتمدد باحلرارةالقول الذي ينتج من املقدمات:  النتيجة وهي-٢

 .وهذه النتيجة هي ثمرة العملية القياسية التي يقوم هبا الشخص
 . مفردات املقدمتني:  احلدود وهي-٣

 . من موضوع وحممولأي أجزاء كل مقدمة
 يتمـدد - معـدن-الـذهب: ( احلـدود هـي)  وكل معـدن يتمـدد بـاحلرارة -كل ذهب معدن( ففي املثال 

 ).باحلرارة 
 :واحلدود ثالثة هي

 .موضوع النتيجة:  احلد األصغر وهو-أ
 .حممول النتيجة:  احلد األكرب وهو-ب
 .ة القياس وال يتكون من دونه، وهو عمداملكرر بني مقدمتي القياس:  احلد األوسط وهو-جـ

 ) كل ذهب يتمدد باحلرارة: ( كانت النتيجة هي)  وكل معدن يتمدد باحلرارة -كل ذهب معدن( ففي املثال 
 ). يتمدد باحلرارة ذهبكل ( فالذهب حد أصغر ألنه موضوع النتيجة 

  ) يتمدد باحلرارةكل ذهب ( ويتمدد باحلرارة حد أكرب ألنه حممول النتيجة 
 ). يتمدد باحلرارة معدن وكل -معدنكل ذهب ( ملعدن هو احلد األوسط ألنه تكرر يف املقدمتني وا

  
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس؟-١
  ما الفرق بني احلدود الثالثة؟-٢
  هل كل قضيتني كيفام كانا تشكالن قياسا ؟-٣
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  )١متارين ( 
 

 :لتاليةّبني املقدمات واحلدود يف القياسات ا
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار- كل بدعة ضاللة-١
 .   فاملؤمن يفلح-ُ وكل من يطيع اهللا ورسوله يفلح- املؤمن يطيع اهللا ورسوله-٢
 .  فكل فاعل معرب- وكل مرفوع معرب- كل فاعل مرفوع-٣
 

  )٢متارين ( 
 

 :استخرج النتائج من القياسات التالية
 .    وكل راع فهو مسؤول عن رعيته-راع كل إمام فهو -١
 .  وكل ما يصح الوضوء به يرفع احلدث- كل ماء طهور يصح الوضوء به-٢
 .       ّ وكل عبادة تفتقر لنية- كل صالة عبادة-٣
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 )الدرس الرابع والثالثون ( 
 

 أشكال القياس 
 
لنتيجة، وهـذا شـأن كـل قيـاس ال يـشذ منـه يشء       َقد علمت أن القياس أساسه هو التالزم بني مقدمتيه وا

 .أوله القياس االقرتاين: ثم إن القياس نوعان
 .الذي ال تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه: والقياس االقرتاين هو

 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر:  مثال
 ).النبيذ حرام ( تيجة وهي مل تذكر فيه الن)  وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر( فالقياس 

فيكون اقرتانيا، وإنام النتيجة تستخرج وتنتزع من املقدمات ) النبيذ ليس حراما ( ومل يذكر فيه نقيضها وهو 
 .ومل يسبق هلا ذكر رصيح فيها

 .ومجيع األمثلة التي مرت علينا من قبل هي من القياس االقرتاين
 :ثم إن للقياس االقرتاين أربعة أشكال

 . يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربىأن -١
 .أن يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى والكربى -٢
 .أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى والكربى -٣
 .أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى -٤

 .كل ذهب يتمدد باحلرارة ف- يتمدد باحلرارةمعدن وكل -معدنكل ذهب : مثال
 .وهو حممول يف املقدمة الصغرى، وموضوع يف املقدمة الكربى فهذا الشكل األول ) معدن( فاألوسط هو 

 . فال يشء من الذهب بنبات-بمعدن وال يشء من النبات - معدنذهبكل : مثال
 .ذا هو الشكل الثاينوهو حممول يف املقدمة الصغرى ويف املقدمة الكربى معا فه ) معدن( فاألوسط هو 

 فبعض ما يتمدد بـاحلرارة يـستخرج - يستخرج من األرضمعدن وكل - يتمدد باحلرارةمعدنكل : مثال
 .من األرض
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 .موضوع يف املقدمة الصغرى والكربى معا فهذا هو الشكل الثالث ) معدن( فاألوسط وهو 
 .رارة ذهب فبعض ما يتمدد باحل- معدن وكل ذهب- يتمدد باحلرارةمعدنكل : مثال

موضوع يف الصغرى وحممـول يف الكـربى أي عكـس الـشكل األول فهـذا هـو     )  معدن(فاألوسط وهو 
 .الشكل الرابع

 .هيئة احلد األوسط: فإذا أردنا أن نستخرج تعريف الشكل نقول هو
أي كيف يوضع يف املقدمات فإن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكـربى فهـو الـشكل األول وإن 
كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين وإن كان موضوعا فـيهام فهـو الـشكل الثالـث وإن كـان موضـوعا يف 

 .الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع
 - موجبة جزئيـة-موجبة كلية ( :ثم لكل شكل من األشكال ستة عرش احتامال؛ ألن املحصورات أربع هي

قيـاس مقـدمتني فـإذا رضبنـا احـتامالت املقدمـة األوىل األربعـة يف  يف كـل و ) سالبة جزئية -سالبة كلية
 : وهي١٦احتامالت املقدمة الثانية األربعة كان الناتج 

 .الكربى. ........  الصغرى
 . موجبة كلية- موجبة كلية-١
 . موجبة جزئية- موجبة كلية-٢
 . سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .   سالبة جزئية- موجبة كلية-٤
 . موجبة كلية-ة جزئية موجب-٥
 . موجبة جزئية- موجبة جزئية-٦
 . سالبة كلية- موجبة جزئية-٧
 . سالبة جزئية- موجبة جزئية-٨
 . موجبة كلية- سالبة كلية-٩
 . موجبة جزئية- سالبة كلية-١٠
 . سالبة كلية- سالبة كلية-١١
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 . سالبة جزئية- سالبة كلية-١٢
 . موجبة كلية- سالبة جزئية-١٣
 . موجبة جزئية-بة جزئية سال-١٤
 . سالبة كلية- سالبة جزئية-١٥
 . سالبة جزئية- سالبة كلية-١٦

ْوكل احتامل من هذه االحتامالت يسمى رضبا  َ. 
ْفالرضب هو  .هيئة اجتامع املقدمتني: َ

 . احتامال سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا١٦فاألشكال أربعة ولكل شكل 
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  )أسئلة( 
 

 ء ما تقدم ما هو القياس االقرتاين؟  يف ضو-١
  ما هي األشكال األربعة للقياس االقرتاين؟-٢
  من أين تنشأ الرضوب يف القياس االقرتاين؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني شكل القياس والرضب املستخدم فيام يأيت
 .  فكل نفس حادثة- وكل ما يذوق املوت حادث- كل نفس ذائقة املوت-١
 فبعض املبني ال يقبل عالمـات -وال يشء من  احلرف يقبل عالمات االسم والفعل - كل حرف مبني-٢

 .  االسم والفعل
 .     فبعض ما يفتقر لنية صالة- وكل صالة عبادة- كل عبادة تفتقر لنية-٣
ٌ كل بني آدم خطاء-٤  . ال أحد من بني آدم بمالئكة-ّ وال أحد من املالئكة بخطاء- ّ
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 ) والثالثون امسالدرس اخل( 
 

  الشكل األول  
 

َقد علمت أن للقياس االقرتاين أربعة أشكال حاصلة من تغيري موقع احلـد األوسـط يف املقـدمتني، ولكـل 
شكل ستة عرش رضبا حاصلة من رضب أحـوال املقدمـة الـصغرى األربعـة يف أحـوال املقدمـة الكـربى 

 .األربعة
 .يه حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربىوالشكل األول هو الذي يكون احلد األوسط ف

 رضبا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها ينتج وبعـضها عقـيم أي غـري منـتج نتيجـة ١٦وهو له 
 .صادقة

 :فرشوط إنتاجه اثنان
 .، أي تكون الصغرى موجبة سواء أكانت كلية أم جزئيةإجياب الصغرى -١
 .اء أكانت موجبة أم سالبة، أي تكون الكربى كلية سوكلية الكربى -٢

 :فالرضوب هي
 .منتج لتوفر الرشطني إجياب الصغرى وكلية الكربى.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .لية الكربىغري منتج لعدم ك.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .لعدم إجياب الصغرىغري منتج  . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
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 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .م إجياب الصغرىغري منتج لعد . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة أربعة هي
 .موجبة كلية= وجبة كلية م-موجبة كلية -١

 . فكل معدن يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-كل ذهب معدن: مثال
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار-كل بدعة ضاللة: مثال
 .سالبة كلية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٢

 .ت فال يشء من الذهب بنبا- و اليشء من املعدن بنبات-كل ذهب معدن: مثال
 . فال يشء من البدعة بحسن- وال يشء من الضاللة بحسن-كل بدعة ضاللة: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة كلية- موجبة جزئية-٣

 . بعض املعادن غالية الثمن- وكل ذهب غايل الثمن-بعض املعادن ذهب
 . بعض األسامء مرفوعة- وكل فاعل مرفوع-بعض األسامء فاعل

 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٤
 . بعض املعادن ال تصدأ- وال يشء من الذهب يصدأ-بعض املعادن ذهب

 . بعض األعراب ال حيبون اهللا ورسوله- وال أحد من املنافقني حيب اهللا ورسوله-بعض األعراب منافقون
 :تنبيهات
 .هذه األشكال ال حرص ألمثلتها فيمكن للطالب أن يمثل بام شاء: أوال
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ألول بدهيي اإلنتاج أي أنه ال حيتاج لدليل للتصديق بالنتيجة فكل الناس تعلـم أنـه إذا كـان الشكل ا: ثانيا
 فكل أ جـ، بال حاجة لدليل بخالف بقية األشكال الثالثة الباقية فهي نظرية حتتاج - وكل ب جـ-كل أ ب

 . لدليل يثبت صحة النتيجة
 :اع اخلطوات التاليةطريقة استخراج النتيجة يف كل األشكال تكون بإتب: ثالثا
 . حذف احلد األوسط-أ
 . إذا كانت إحدى املقدمات موجبة واألخرى سالبة فالنتيجة سالبة دائام-ب
 . إذا كانت إحدى املقدمات جزئية واألخرى كلية فالنتيجة جزئية دائام-جـ
 .ضا إذا كانت املقدمتان متشاهبتني موجبة بموجبة أو سالبة بسالبة فالنتيجة متشاهبة أي-د

 .هـ إذا كانت املقدمتان جزئيتني فالنتيجة جزئية دائام
 . وال يشء من الذهب يصدأ-بعض املعادن ذهب: مثال

فهنا نحذف احلد األوسط وهو الذهب، وبام أنه عندنا موجبة بسالبة فتكون النتيجة سالبة، وبام أنـه عنـدنا 
 .فتكون النتيجة جزئية سالبة)يصدأ بعض املعادن ال : ( كلية بجزئية فتكون النتيجة جزئية، فنقول

إنام اشرتط املناطقة إجياب الصغرى ألهنا إذا كانت سالبة قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني : رابعا
 .فتكون النتيجة عقيمة

 . فال يشء من اإلنسان بجسم- وكل حجر جسم-ال يشء من اإلنسان بحجر: مثال
 . املقدمتنيفهذا رضب عقيم ألن النتيجة كاذبة رغم صدق

واشرتطوا كلية الكربى ألهنا إذا كانت جزئية قد تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فيكون ذلك الرضب 
 .عقيام
 . فبعض اإلنسان صاهل- وبعض احليوان صاهل-كل إنسان حيوان: مثال

 .فهذه النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
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  )أسئلة( 
 

 ج الشكل األول؟ يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتا-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل األول؟-٢
  كيف تستخرج النتيجة من املقدمات مثل من عندك بمثال؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  وكل عقيم فاقد لرشط اإلنتاج؟  -بعض رضوب الشكل األول عقيم -١
 صح الوضوء به؟   وال يشء من النجس ي- بعض املياه نجسة-٢
  وال أحد من الذين حيبون اهللا ورسوله خيلد يف النار؟- كل مسلم حيب اهللا ورسوله-٣
  وكل معصوم صادق؟  - كل نبي معصوم-٤
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 " توضيحية خمططات "
 

 الشكل األول
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 موجبة كلية+      موجبة كلية.ب الصغرىاجي إ - ١   
 .سالبة كلية+         موجبة كلية.    كلية الكربى-٢

.                                                                                                          ة كليةموجب+ موجبة جزئية                                                                                   
  . سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                                                   
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 )والثالثون درس السادس ال( 
 

   ثاين الشكل ال 
 

 أن الشكل األول هو ما كـان احلـد األوسـط فيـه حممـوال يف الـصغرى وموضـوعا يف الكـربى َقد علمت
 .ورشوط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى فتكون الرضوب املنتجة أربعة فقط

 .ٍّد األوسط فيه حمموال يف كل من الصغرى والكربىوأما الشكل الثاين فهو ما كان احل
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشوط إنتاجه اثنان
، أي إذا كانت الصغرى موجبة فال بـد أن تكـون الكـربى سـالبة  اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب -١

 .فال بد أن تكون الكربى موجبة وال يصح أن جتتمع موجبتان أو سالبتانوإذا كانت الصغرى سالبة 
 .، أي تكون الكربى كلية سواء أكانت موجبة أو سالبةكلية الكربى -٢

 :فالرضوب هي
 .غري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب والسلب.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .م توفر الرشطنيغري منتج لعد.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .غري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب والسلب.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-جبة جزئيةمو -٧
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .منتج لتوفر الرشطني . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
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 .متني باإلجياب والسلبغري منتج لعدم اختالف املقد.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .منتج لتوفر الرشطني . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم كلية الكربى . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .لسلبغري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب وا . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة أربعة هي
 . كليةسالبة=  كليةسالبة -موجبة كلية -١

 .  فال يشء من الذهب بنبات- وال يشء من النبات بمعدن-كل ذهب معدن: مثال
 .املؤمنني بمنافق فال أحد من - وال أحد من املنافقني بمخلص-كل مؤمن خملص: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٢

 . فبعض املعدن ليس بنحاس- وال يشء من النحاس بذهب-بعض املعدن ذهب:  مثال
 . فبعض الناس ليسوا بمنافقني- وال أحد من املنافقني بمخلص-بعض الناس خملص: مثال
 .سالبة كلية=  موجبة كلية-سالبة كلية -٣

 . فال يشء من اخلشب بذهب- وكل ذهب معدن- من اخلشب بمعدنال يشء: مثال
 . فال يشء من احلروف بفاعل- وكل فاعل معرب-ال يشء من احلروف بمعرب: مثال

  فال يشء من الذهب بخشب- وال يشء من املعدن بخشب-كل ذهب معدن
 .سالبة جزئية=  موجبة كلية-سالبة جزئية -٤

 . فبعض املواد ليست بذهب- وكل ذهب يوصل الكهرباء-ءبعض املواد ال توصل الكهربا: مثال
 . فبعض األنبياء ليسوا بأويل العزم- وكل أويل العزم رسل-بعض األنبياء ليسوا برسل: مثال

 :تنبيهان
 .ّظهر مما تقدم أن الشكل الثاين ال ينتج املوجبة قط بل تكون نتائجه سالبة دائام: األول
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تالف املقـدمتني باإلجيـاب والـسلب ألنـه إذا اتفقـت املقـدمتان باإلجيـاب إنام اشرتط املناطقة اخـ: الثاين
 .والسلب قد تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فتكون النتيجة عقيمة

 .  فكل إنسان فرس- وكل فرس حيوان-كل إنسان حيوان: مثال
 .فهذا رضب عقيم ألن النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني

 . صدق املقدمتني فيكون الرضب عقياممع كانت جزئية قد تكذب النتيجة نا إواشرتطوا كلية الكربى ألهن
 . فبعض اإلنسان ليس بحيوان- وبعض احليوان ليس بناطق-كل إنسان ناطق: مثال

 .فهذه النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
 

************************************************************************ 
 

  )لةأسئ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثاين؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثاين؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثاين؟-٣
 

 )متارين  ( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  واليشء من املكروه بعبادة؟  - كل زكاة عبادة-١
  وكل حرف مبني؟   -كلامت ليست مبنية بعض ال-٢
  وال يشء من األعامل الصاحلة بخارس؟   - بعض التجارة خارس-٣
  وكل عدل تقبل شهادته؟- ال أحد من الفجار تقبل شهادته-٤
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الثاين
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 سالبة كلية+                       موجبة كلية اختالف مقدمتيه - ١                                        
 .لبة كليةسا+ موجبة جزئية.                                                                 باإلجياب والسلب

                                                                                .موجبة كلية+                           سالبة كلية . كلية الكربى-٢

  . موجبة كلية+   سالبة جزئية                                                                                     
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 ) والثالثون سابع الدرسال(  
 

   ثالثالشكل ال  
 

 أن الشكل الثاين هو ما كان احلد األوسط فيه حمموال يف الصغرى ويف الكـربى ورشوط إنتاجـه َقد علمت
 .اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى فتكون الرضوب املنتجة أربعة فقط

 .ٍّ الثالث فهو ما كان احلد األوسط فيه موضوعا يف كل من الصغرى والكربىوأما الشكل
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشوط إنتاجه اثنان
 . إجياب الصغرى -١
املقدمتني كلية ال فـرق ، أي ال ينتج القياس من جزئيتني بل جيب أن تكون إحدى إحدى املقدمتنيكلية  -٢

 .بني أن تكون الصغرى أو الكربى
 :فالرضوب هي

 .منتج لتوفر الرشطني.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم كلية إحدى املقدمتني.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .غري منتج لعدم كلية إحدى املقدمتني.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .تج لعدم إجياب الصغرىغري من . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
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 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني . موجبة جزئية-بة جزئيةسال -١٤
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 . غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة ستة هي
 .جزئية موجبة= موجبة كلية -موجبة كلية -١

 . فبعض املعدن موصل جيد للكهرباء- موصل جيد للكهرباء وكل ذهب-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض العبادة يفتقر للوضوء- وكل صالة تفتقر للوضوء-كل صالة عبادة: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢

 . فبعض الفاكهة أبيض- وبعض العنب أبيض-كل عنب فاكهة: مثال
 .فبعض الكلمة مرفوع - وبعض االسم مرفوع-كل اسم كلمة: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٣

 . فبعض املعدن ليس بفضة- وال يشء من الذهب بفضة-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض العبادة ال جيب فيه الوضوء- وال يشء من الزكاة جيب فيه الوضوء-كل زكاة عبادة: مثال
  .سالبة جزئية=  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤

 . فبعض ما يتمدد باحلرارة ليس بذهب- وبعض املعدن ليس بذهب-كل معدن يتمدد باحلرارة: مثال
 . فبعض املبني ليس بعامل- وبعض احلروف ليس بعامل-كل حرف مبني: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥

 . فبعض أمحر اللون مجيل- وكل ورد مجيل-بعض الورد أمحر اللون: مثال
 . فبعض العامل مبني- وكل حرف مبني- بعض احلروف عامل:مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٦
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 . فبعض األمحر ليس بكريه الرائحة- وال يشء من الورد بكريه الرائحة-بعض الورد أمحر: مثال
 . فبعض العامل ليس بمعرب- وال يشء من احلروف بمعرب-بعض احلروف عامل: مثال

 :تنبيهان
 .ظهر مما تقدم أن الشكل الثالث ال ينتج إال جزئيا، حتى لو كان الرضب مركبا من كليتني: األول
إنام اشرتط املناطقة إجياب الصغرى ألهنا إذا كانت سالبة قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني : الثاين

 .فيكون الرضب عقيام
 .جر ليس بجسم فبعض احل- وكل إنسان جسم-ال يشء من اإلنسان بحجر: مثال

 .وهذه نتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيام
واشرتطوا كلية إحدى املقدمتني ألهنام إذا كانتا جزئيتني قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني فيكـون 

 .ذلك الرضب عقيام
 . فبعض اإلنسان فرس- وبعض احليوان فرس-بعض احليوان إنسان: مثال

 .بة رغم صدق املقدمتنيفهذه النتيجة كاذ
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثالث؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثالث؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثالث؟-٣
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  )متارين( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  وبعض املجتهدين خمطئ؟  - كل جمتهد مأجور-١
  وكل فاعل مرفوع؟- كل فاعل معرب-٢
  و بعض الفاسقني ال يقلعون عن معاصيهم؟- كل فاسق جتب عليه التوبة-٣
  وكل ماء سائل؟- بعض املاء طاهر-٤
  بصحيح بدون نية؟ وال يشء من الوضوء- كل وضوء طهارة-٥
  وال يشء من الواجبات جيوز تركه ؟- بعض الواجبات صالة-٦
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الثالث
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 .موجبة كلية+                       موجبة كلية . إجياب الصغرى- ١                                        
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية.               كلية إحدى املقدمتني- ٢                                        

                                                                                .سالبة كلية+      موجبة كلية                                                    

  . سالبة جزئية+    موجبة كلية                                                                                     

 .موجبة كلية+ موجبة جزئية                                                               
 .سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                            
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 )الدرس الثامن والثالثون ( 
 

 الشكل الرابع
 

يف الـصغرى ويف الكـربى، ورشوط  أن الشكل الثالث هو ما كان احلد األوسـط فيـه موضـوعا َقد علمت
 .إنتاجه إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني فتكون الرضوب املنتجة ستة فقط

 .وأما الشكل الرابع فهو ما كان احلد األوسط فيه موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشط إنتاجه يتنوع بحسب احلال عىل التفصيل التايل
 سالبتان أو جزئيتـان أو سـالبة  مقدماتهإذا كانت الصغرى غري موجبة جزئية فيشرتط أن ال جتتمع يف: أوال

 .مقدمتنييف مقدمة واحدة أو يف حصل ذلك االجتامع  سواء ،وجزئية
 .لكربى سالبة كليةإذا كانت الصغرى موجبة جزئية فيشرتط أن تكون ا: ثانيا

 : فالرضوب هي
 .منتج لتوفر الرشط.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .منتج لتوفر الرشط.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشط.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية يف املقدمة الكربى.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .غري منتج ألن الكربى ليست سالبة كلية.  موجبة كلية-جزئيةموجبة  -٥
 .غري منتج ألن الكربى ليست سالبة كلية.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج ألن الكربى سالبة كلية.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .سالبة كليةغري منتج الجتامع السلب واجلزئية وألن الكربى ليست .  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .منتج لتوفر الرشط . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
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 . غري منتج الجتامع سالبتني.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية .بة كلية موج-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :لرابع عندنا حالتانفاخلالصة هي أننا يف الشكل ا
 أن تكون املقدمة الصغرى ليست موجبـة جزئيـة فحينئـذ يـشرتط رشط واحـد وهـو أن ال جيتمـع يف -١

 ). أو سالبة وجزئية - أو جزئيتان-سالبتان( القياس 
 أن تكون املقدمة الصغرى موجبة جزئية فحينئذ يشرتط رشط واحد وهو أن تكون الكربى سالبة كليـة -٢

 .احلالة عىل رضب منتج واحدفنحصل من هذه 
 :فالرضوب املنتجة مخسة هي

 .موجبة جزئية=  موجبة كلية-موجبة كلية -١
 . فبعض ما يتمدد باحلرارة ذهب- وكل ذهب معدن-كل معدن يتمدد باحلرارة: مثال
 . فبعض ما حيتاج لنية صالة- وكل صالة عبادة-كل عبادة حتتاج لنية: مثال
 .موجبة جزئية= ة موجبة جزئي-موجبة كلية -٢

 . فبعض النبات طيب الرائحة- وبعض الطيب الرائحة ورد-كل ورد نبات: مثال
 . فبعض الكلمة معرب- وبعض املعربات اسم-كل اسم كلمة: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٣

 . فبعض املعدن ليس برخيص الثمن- وال يشء من الرخيص الثمن بذهب-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض من يشهد الشهادتني ليس بكافر- وال أحد من الكفار بمسلم-كل مسلم يشهد الشهادتني: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٤

 .  فبعض غايل الثمن ليس بخشب- واليشء من اخلشب بمعدن-بعض املعادن غالية الثمن: مثال
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 . فبعض النصارى ليسوا بعراقيني-اقي بأفريقي وال يشء من العر- نصارىبعض اإلفريقيني: مثال
 .سالبة كلية=  موجبة كلية-سالبة كلية -٥

 . فال يشء من النبات بذهب- وكل ذهب معدن-ال يشء من املعدن بنبات: مثال
 . فال يشء من احلرف بفاعل- وكل فاعل اسم-ال يشء من األسامء بحرف: مثال

 :انتنبيه 
يقولون اإلجياب دال عىل الرشف ألنه يدل عىل الوجود والسلب يدل عىل  يعرب عن السلب باخلسة و:األول

اخلسة ألنه يدل عىل العدم، وكذا الكلية دالة عىل الرشف ألنه يدل عىل االستغراق والعموم، واجلزئية دالـة 
 .عىل اخلسة  ألهنا تدل عىل البعض فقط فهي أنقص مما دل عىل الكل

ابع أن ال جتتمع فيه خستان أي سالبتان أو جزئيتان أو سالبة وجزئيـة وحينئذ يقولون يشرتط يف الشكل الر
 .   وهذا جمرد اصطالح هلم

إنام اشرتط املناطقة عدم اجتامع السلب واجلزئية إذا كانت الصغرى ليست بموجبة جزئيـة ألنـه قـد : الثاين
 .تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيام

 . فبعض الناهق ليس بحيوان- وبعض احليوان ليس بإنسان-ان بناهقال يشء من اإلنس: مثال
 .والنتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني

واشرتطوا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية أن تكون الكـربى سـالبة كليـة ألن املوجبـة اجلزئيـة مـع غـري 
 . الكلية قد تكذب النتيجة منهام رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيامةالسالب
 . فبعض اإلنسان محار- وكل محار حيوان-بعض احليوان إنسان: مثال

 .والنتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
قد حيذف يف القياس عىل أي شكل كان بعض مقدماته لالختصار أو لغرض آخـر فينبغـي أن يتنبـه : فائدة

 .الطالب لذلك
 :قدمته الكربى واألصل هكذااخلمر حرام ألنه مسكر، فهذا قياس من الشكل األول حذفت م: مثال

 . وكل مسكر حرام فاخلمر حرام-اخلمر مسكر
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الرابع؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الرابع؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الرابع؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :لرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان نوع ا
  وكل ما يفعله اجلهلة من تطبري للرأس فهو بدعة؟- كل بدعة ضاللة-١
  وبعض التجارة بيع؟  - كل بيع يفتقر لإلجياب والقبول-٢
  وال يشء من الروم بعرب؟- بعض العرب مسلمون-٣
  وال يشء من األسامء بحرف؟    - كل احلروف مبنية-٤
 ل معصوم نبي؟ وك- ال أحد من األنبياء بكاذب-٥
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الرابع
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 .موجبة كلية+                 موجبة كلية     عدم اجتامع خستني إال يف                                (
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية)                                           املوجبة اجلزئية مع السالبة الكية

                                                                                .سالبة كلية+                                  موجبة كلية                        

  .سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                                                        

        .كليةموجبة + كلية                                                           سالبة
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  )تاسع والثالثونالدرس ال( 
 

  أدلة إنتاج األشكال الثالثة
 

َقد علمت أن الشكل األول بدهيي اإلنتاج فال نحتاج دليال ليثبت صحة نتائجـه، بخـالف الـشكل الثـاين 
 .ة تفتقر لدليل يثبت صحة نتائجهاوالثالث والرابع فهي نظري

 بدهيي اإلنتاج بواسـطة عكـس املقدمـة الذي هوفالشكل الثاين تثبت صحة نتائجه بالرد إىل الشكل األول 
 .الكربى
 .فال يشء من الذهب بنبات -)وال يشء من النبات بمعدن (-كل ذهب معدن: مثال

 السالبة الكلية؟+ ني من املوجبة الكليةاملطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أع
َقد علمت أن األصل إذا كان صادقا فيلزم أن يكون عكسه صحيحا أيضا فنعكس املقدمـة الكـربى : نقول

 :فيعود الرضب السابق إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة السابقة فيدل عىل صحة النتيجة، فيقال
 .فال يشء من الذهب بنبات -)وال يشء من املعدن بنبات (-كل ذهب معدن

فهذا صار من الشكل األول ألن املعدن وهو األوسط حممول يف الصغرى وموضوع يف الكربى، والنتيجـة 
 وال -واحدة يف الشكلني فدل عىل صحة نتيجة الرضب السابق من الشكل الثاين أعني كـل ذهـب معـدن

 .بة الكليةيشء من النبات بمعدن أي صحة نتيجة املوجبة الكلية مع السال
 . فبعض املعدن ليس بنحاس -)وال يشء من النحاس بذهب (-بعض املعدن ذهب:  مثال

 السالبة الكلية؟+  املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة اجلزئية
 . ذلك الرضبفنعكس املقدمة الكربى فريجع إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة فيدل عىل صحة نتيجة

 .فبعض املعدن ليس بنحاس -)وال يشء من الذهب بنحاس ( -بعض املعدن ذهب
 :وإذا أردنا أن نعرب عن ذلك بصيغة رياضية نقول

 .فال يشء من أ جـ -وال يشء من جـ ب -كل أ ب
 املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب؟
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 .شكل األول وينتج نفس النتيجة فيدل عىل صحة النتيجةنعكس املقدمة الكربى فريجع إىل ال: فنقول
 .فال يشء من أ جـ -وال يشء من ب جـ -كل أ ب

ولقائل أن يقول فإذا أمكن الوصول إىل النتيجة من الشكل األول البدهيي اإلنتاج فلم نعدل عنه إىل الشكل 
 تيجة وذلك بعكس الكربى؟الثاين النظري اإلنتاج فنحتاج إىل الربهان وإقامة الدليل عىل صحة الن

نعم يمكن االستدالل مبـارشة بالـشكل األول وهـو أخـرص وأفـضل ولكـن املنطـق يعلمـك : واجلواب
 .االستدالل عىل املطلوب بأكثر من طريق وإن كان يف بعضها تطويل

 .الصغرىبواسطة عكس املقدمة حة نتائجه بالرد إىل الشكل األول أيضا  تثبت صلثالشكل الثاو
 .فبعض املعدن موصل جيد للكهرباء - وكل ذهب موصل جيد للكهرباء-)ل ذهب معدنك: (مثال

 املوجبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة الكلية
َقد علمت أن األصل إذا كان صادقا فيلزم أن يكون عكسه صحيحا أيضا فنعكس املقدمة الصغرى : نقول
 : الرضب السابق إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة السابقة فيدل عىل صحة النتيجة، فيقالفيعود

 .كهرباءفبعض املعدن موصل جيد لل - وكل ذهب موصل جيد للحرارة-)بعض املعدن ذهب(
فهنا عاد إىل الشكل األول بعكس الصغرى ألن املوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فلام حصلنا عىل نفس 

 .املوجبة الكية من الشكل الثالث+ تيجة دل عىل صحة نتيجة املوجبة الكليةالن
 .فبعض املعدن ليس بفضة - وال يشء من الذهب بفضة-)كل ذهب معدن: (مثال

 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكلية
شكل األول وينـتج نفـس النتيجـة فيـدل عـىل صـحة نتيجـة ذلـك فنعكس املقدمة الصغرى فريجع إىل ال

 .الرضب
 .فضةفبعض املعدن ليس ب - وال يشء من الذهب بفضة-)بعض املعدن ذهب(
 :حة نتائجه بواحدة من طريقتني تثبت صرابعالشكل الو

 .نتيجةبالرد إىل الشكل األول بواسطة تغيري الرتتيب فنجعل الصغرى مكان الكربى ثم نعكس ال: األوىل
 .بواسطة عكس املقدمتني معا: الثانية
 .بعض ما يتمدد باحلرارة ذهبف -)وكل ذهب معدن (-)كل معدن يتمدد باحلرارة: (مثال
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 املوجبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة الكلية
أوىل وثانية، فلو كانت صادقتني فلن تفرق النتيجـة إن من املعلوم أن القياس هو عبارة عن قضيتني : فنقول

 :جعلنا الثانية هي األوىل، وجعلنا األوىل هي الثانية فيقال
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- )وكل معدن يتمدد باحلرارة ( -)كل ذهب معدن(

 .بعض ما يتمدد باحلرارة ذهبثم نأخذ النتيجة ونعكسها فتصري 
 الشكل األول حني بدلنا مكـان القـضيتني وحـصلنا عـىل نتيجـة صـادقة ثـم فهنا صار الشكل الرابع من

 .نعكسها فتكون النتيجة هي نفسها التي خرجت من الشكل الرابع فيدل عىل صحة إنتاج ذلك الرضب
 .الرائحةفبعض النبات طيب  - )وبعض الطيب الرائحة ورد ( - )كل ورد نبات: (مثال

 املوجبة اجلزئية؟+ نتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكليةاملطلوب إقامة الربهان عىل صحة ال
 :فنجعل الصغرى كربى، والكربى صغرى فريجع إىل الشكل األول ثم نعكس النتيجة فيقال

بعض  فبعض الطيب الرائحة نبات، ثم نعكس فيصري - )كل ورد نباتو ( - )بعض الطيب الرائحة ورد( 
 .  ب من الشكل الرابع فيدل عىل صحة نتيجته، وهو موافق للرضالنبات طيب الرائحة

 .فبعض املعدن ليس برخيص الثمن -)وال يشء من الرخيص الثمن بذهب (-)كل ذهب معدن: (مثال
 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكلية

هام األصيل فسريجع إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجـة إذا عكسنا املقدمتني مع بقائهام يف موقع: فنقول
 :فيدل عىل صحة نتيجة ذلك الرضب من الشكل الرابع فيقال

 .فبعض املعدن ليس برخيص الثمن -) الذهب برخيص الثمن منوال يشء (-)بعض املعدن ذهب(
 .ثمن ليس بخشبفبعض غايل ال -)واليشء من اخلشب بمعدن (-)بعض املعادن غالية الثمن : (  مثال

 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة اجلزئية
 :فإذا عكسنا املقدمتني رجع إىل الشكل األول فيقال

 . فبعض غايل الثمن ليس بخشب - )وال يشء من املعدن بخشب ( - )بعض غايل الثمن معدن( 
 . كنفسها، وكذا السالبة الكليةألن املوجبة اجلزئية تنعكس

 .فتلخص أن بعض رضوب الشكل الرابع ترد إىل الشكل األول بتغيري الرتتيب، أو بعكس املقدمتني
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إرجاعها إىل الشكل األول وحيصل ذلـك ب أن األشكال الثالثة نظرية فتحتاج إىل دليل وملخص األدلة هو
 :الرجوع بأربعة طرق هي

 .اه يف الشكل الثاين بعكس الكربى وقد استعملن-١
 . بعكس الصغرى وقد استعملناه يف الشكل الثالث-٢
 . بتغيري ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة وقد استعملناه يف الشكل الرابع-٣
 . بعكس املقدمتني معا الصغرى والكربى وقد استعملناه يف الشكل الرابع أيضا-٤
  . نتائجهاشكال الثالثة فيدل عىل صحةتيجة األ الطرق نحصل عىل نفس نىلشكل األول بإحدلردها بو
 

************************************************************************  
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تتثبت صحة نتائج الشكل الثاين؟-١
  كيف تثبت صحة نتائج الشكل الثالث؟-٢
  كيف تثبت صحة نتائج الشكل الرابع؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 اثبت صحة نتائج األقيسة التالية بالتفصيل؟
  فال يشء من الصالة ببدعة؟- وال يشء من البدعة بعبادة- كل صالة عبادة-١
  فبعض الكلمة مرفوع؟- وكل فاعل مرفوع- كل فاعل كلمة-٢
  فبعض من يشهد الشهادتني موحد؟- وكل موحد مسلم- كل مسلم يشهد الشهادتني-٣
  فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا؟- وال أحد ممن يذكر اهللا كثريا منافق -ق مراء كل مناف-٤
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 )خالصة الباب ( 
 

 .ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل
 :وهو نوعان
 .ما يستدل فيه بيشء عىل آخر، أو بقضية عىل أخرى: مبارش وهو
 عىل قضية أخرى، ويعرف بأنه معلوم تـصديقي يوصـل وهو ما يستدل فيه بمجموع قضيتني: وغري مبارش

 .إىل جمهول تصديقي
 .قول مؤلف من أقول متى سلمت لزم عنها قول آخر: والدليل أنواع أوله هو القياس وهو

وتسمى القضية األوىل فيه باملقدمة الصغرى، والثانية بالقضية الكربى، والقول الناتج من املقدمتني يسمى 
ع النتيجة باحلد األصغر، وحمموهلا باحلد األكرب، واملكرر بني مقدمتي القياس باحلـد نتيجة، ويسمى موضو

 . األوسط
والقياس االقرتاين له أربعة أشكال حاصلة من حال احلد األوسط فإن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا 

ا فيهام فهو الشكل يف الكربى فهو الشكل األول وإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين وإن كان موضوع
 .الثالث وإن كان موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع

 .ورشوط إنتاج الشكل األول إجياب الصغرى وكلية الكربى
 :ورضوبه املنتجة أربعة هي

 .موجبة كلية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .سالبة كلية= سالبة كلية+  موجبة كلية-٢
 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة جزئية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٤

 .ورشوط إنتاج الشكل الثاين اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى
 :ورضوبه املنتجة أربعة هي

 .سالبة كلية= سالبة كلية+  موجبة كلية-١
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 .سالبة جزئية= سالبة كلية +  موجبة جزئية-٢
 .سالبة كلية=  موجبة كلية+ سالبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= موجبة كلية+  سالبة جزئية-٤

 .ورشوط إنتاج الشكل الثالث إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني
 :ورضوبه املنتجة ستة هي

 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .موجبة جزئية= موجبة جزئية+  موجبة كلية-٢
 . سالبة جزئية=سالبة كلية+  موجبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة جزئية+  موجبة كلية-٤
 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة جزئية-٥
 . سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٦

 .والشكل الرابع رشط إنتاجه أن ال جيتمع فيه خستان ويستثنى رضب املوجبة اجلزئية مع السالبة الكلية
 :ورضوبه املنتجة مخسة هي

 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .موجبة جزئية= موجبة جزئية+  موجبة كلية-٢
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٤
 .سالبة كلية= موجبة كلية+  سالبة كلية-٥

 عىل صحة نتائجها بردها إىل الشكل األول والشكل األول بدهيي اإلنتاج بخالف األشكال الباقية فيستدل
فريد الشكل الثاين إىل األول بعكس الكربى، ويرد الشكل الثالث بعكس الصغرى، ويرد الشكل الرابع إما 

 .بعكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة، أو بعكس املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله
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 " تعليقات عىل النص "
 

                                                                  القياس                    (
ٌ من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاهتا قول آخر َهو قول ملفوظ أو معقول مؤلف َ َ ٌُ ِّ ٌ ٌ ٌِ ِ ْ ٍ .   

         
                                                   

.............................................................................................
أي هذا باب القياس  )  القياس: ( بدأ املصنف باملقصود األهم يف باب التصديقات وهو القياس فقال:أقول

القياس يشتمل عىل مقدمتني، فإن ذكـرت بـاللفظ فهـو قيـاس لفظـي، وإن  ) هو قول ملفوظ أو معقول( 
 . ذهنه فهو قياس عقيل، ومعنى قوله هو قول أي مركب، فاملركب لفظي، وعقيلاستحرضها القائس يف

أي متى اعتقد الناظر صدق تلـك  ) متى سلمت( وهي مقدمتا القياس  ) من أقوال( أي مركب  ) مؤلف( 
أي يف ذكر اللزوم إشارة إىل مـا  )  لزم(املقدمات فسينتج عنها قول آخر، بغض النظر عن صدقها يف الواقع 

 .ذكرناه من قبل وهو أن بناء الدليل عىل اللزوم بني مقدمتيه والنتيجة أي بني الدليل واملدلول
ومعنى قولـه لـذاهتا أي لـذات األقـوال واملقـدمات ال  ) لذاهتا قول آخر( أي عن تلك األقوال،  ) عنها( 

 سيأيت رشحه وهـو قيـاس ليشء خارج عنها أي أن النتيجة ال حتتاج إال إىل تلك األقوال، وهذا احرتاز عام
املساواة وهو أن يتوقف صدق الدليل عىل مقدمة خارجية مثل أ مساو لــ ب، وب مـساو لــ جــ فينـتج أ 
مساو لـ جـ، فهذا يسمى بقياس املساواة ألن النتيجة حتتاج لصدقها إىل مقدمة خارجة عـن ذلـك القيـاس 

 .وهي أن مساوي املساوي ليشء مساو لذلك اليشء
فضل من عمرو، وعمرو أفضل من سعيد فزيد أفضل من سعيد، فهذا قيـاس مـساواة لتوقـف ومثل زيد أ

 .صدق النتيجة عىل مقدمة خارجة وهي أن األفضل من األفضل من يشء أفضل من ذلك اليشء
بخالف قولنا أ هو ب، وب هو جـ، فـ أ هو جـ فهذا قياس متعارف عليه وهو الذي نرشحه هنا فال يتوقف 

 .القياسعىل مقدمة خارجة عن صدق النتيجة 
  .والقصد هو أن املصنف احرتز بقوله لذاته عن قياس املساواة، وسيأيت رشح مفصل عنه إن شاء اهللا
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ِوهو إما اقرتاين كقولنا ٌ ِ ، وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث: َّ ٌ ٌكل جسم مؤلف ٍ ُ ٌ ُ ٍ ٍُّ.  
ِاستثنائي كقولناَّوإما  ُإن كانت الشمس طالعة فالنهار: ٌّ ً ْ موجود، لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست ُْ ُ َ ّ ٌٍ َ
 .ٍبطالعة

َواملكرر بني َي القياس يسمى حدا أوسطَ مقدمتُ ً ِ ُ، وموضوع املطلوب يسمى حدا أصـغر، وحممولـه يـسمى ِّ ُُ ًَ ِ
ِحدا أكرب، واملقدمة التي فيها األصغر تسمى صغرى، والتي فيها األكرب تسمى كربى، وهيئة التأليف  ُ ُ ًُ ُ َُ تسمى ّ

ًشكال َْ. 
........................................................................................................ 

وهو الذي مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها أي أن النتيجة مل تذكر من قبـل ) إما اقرتاين ( أي القياس ) وهو ( 
 .  ن غري أن تذكر رصاحةيف مقدمات القياس وإنام تنتزع منها م

أي مركـب مـن أجـزاء كجـسم اإلنـسان مركـب مـن رأس ويـد ورجـل  ) كقولنا كـل جـسم مؤلـف ( 
وكـل ( وكاألشجار مؤلفة من أغصان وساق وفروع وكالقامش فهو مؤلف من جمموعـة خيـوط وهكـذا، 

ث ووجـد، فينـتج أي كائن بعد أن مل يكن أي أنه ليس بقديم بل كان مسبوقا بالعدم ثم حد) جسم حادث 
لوجود أداة االستثناء عند املناطقـة وهـي لكـن وهـو الـذي  ) ّوإما استثنائي(   ). كل جسم حادث( منهام 

كقولنـا إن كانـت الـشمس طالعـة ( تكون النتيجة قد ذكرت يف مقدماته رصاحة إما بنفـسها أو بنقيـضها 
 الـشمس لـيس بطالعـةنتيجـة وهـي فال) موجود فالشمس ليس بطالعة ب ليسفالنهار موجود لكن النهار 

 .فالنهار موجودكانت الشمس طالعة مذكور نقيضها يف املقدمات أعني يف قولنا إن 
َواملكرر بني( َي القياس يسمى حدا أوسطَ مقدمتُ ً ِ ِ وموضوع املطلوب يسمى ( كاملؤلف يف القياس السابق ) ِّ ُ

َحدا أصغر ُوحممولـه (مى حـدا أصـغر يقصد باملطلوب هو النتيجة فموضوع النتيجـة يـس ) ً أي حممـول )ُ
َ يسمى حدا أكرب(املطلوب  ً ُواملقدمة التي فيها األصغر تسمى صغرى، والتي فيها األكـرب تـسمى كـربى  ّ ُُ ُ (

 فكـل جـسم حـادث، فاملقدمـة األوىل تـسمى بالـصغرى - وكل مؤلـف حـادث-نحو كل جسم مؤلف
ة تسمى بالكربى الشـتامهلا عـىل احلـد األكـرب وهـو الشتامهلا عىل احلد األصغر وهو جسم، واملقدمة الثاني

أي اهليئة احلاصلة من اجتامع الصغرى والكربى باعتبار حال احلـد  ) َوهيئة التأليف تسمى شكال.( حادث
 .األوسط تسمى شكال
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ُواألشكال أربعة ألن احلد األوسط إن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى فهـو الـشكل األول ُ ً ْ َ َّ ٌ ًُ َّ 
ًوإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين، وإن كان موضوعا فيهام فهو الشكل الثالث، وإن كـان موضـوعا  َ ْ ُ ُ ً ُ َ ًْ

ُيف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع ُ ً. 
ِوالثاين يرتد إىل األول بعكس الكربى، والثالث يرتد إليـه بعكـس الـصغرى، والرابـع يرتـد إليـه بعكـس ِ ُِّ ُّ ُُّ ِ ُ ِّ 

ِالرتتيب وبعكس املقدمتني ِ ِ. 
ُّوبدهيي اإلنتاج هو األول ِ ُّ. 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
ًواألشكال أربعة ألن احلد األوسط إن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى ( ْ َ َّ ٌ ًُ ُفهو الـشكل األول َّ ُ

ًوإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين، وإن كان موضوعا فيهام فهو الشكل الثالث، وإن كـان موضـوعا  َ ْ ُ ُ ً ُ َ ًْ
ُيف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع  ُ  . واضح غني عن الرشح بام سبق بيانه)ً

ِ والثاين يرتد إىل األول بعكس الكربى( ِّ ُّ والثالـث يرتـد (لشكل الثاين إىل األول بعكس كـرباه أي يرجع ا )ُّ ُ
ِ والرابـع يرتـد إليـه بعكـس الرتتيـب (فريجـع إىل الـشكل األول  )ِ بعكس الصغرى (أي إىل األول )ِإليه  ِ ُّ ُ

ِوبعكس املقدمتني  إي يرجع إىل األول إما بعكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة أو بعكس املقدمتني ) ِ
 .عىل الرتتيب وقد سبق رشح ذلك مفصال مع األمثلة فارجع إليه إن شئتمع املحافظة 

ُّوبدهيي اإلنتاج هو األول( ِ فال حيتاج إىل دليل بخالف بقية األشكال فهي نظرية حتتاج إىل دليل كـالرد إىل  )ُّ
 .الشكل األول
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ِّوالذي له عقل سليم وطبع مستقيم ال حيتاج إىل رد الثاين إىل األول ٌِّ ُ ٌ ٌُ ٌ. 
ُإنام ينتج الثاين عند اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب، وكلية الكربىو ِ ِ ِ ِ َ ُ. 
 

........................................................................................................ 
ِّ والذي له عقل سليم وطبع مستقيم ال حيتاج إىل رد الثاين إىل األول  ( ٌِّ ُ ٌ ٌُ يقصد أن الـذي لـه عقـل سـليم ال  )ٌ

 فإنه ال حيتاج إىل رد وإرجـاع الـشكل الثـاين إىل ا يف التفكري ال اعوجاج فيهة مستقيم وجبلةخلل فيه وطبع
األول لقربه من األول وذلك ألن حاصله االستدالل بتنايف اللوازم عـىل تنـايف امللزومـات، وهـذا الكـالم 

 كالزوجية الالزمة لألربعة فإذا انتفت فسينتفي امللزوم إذا انتفى الالزم هقد علمت أن: حيتاج إىل بيان فأقول
 وال يشء مـن -كـل إنـسان حيـوان: الزوجية انتفت األربعة، والشكل الثاين مبني عىل هذا األساس مثال

 فال يشء من اإلنسان بحجر، فهنا تناىف الزم اإلنسان وهو احليـوان، والزم احلجـر وهـو -احلجر بحيوان
انتفاء اإلنسان واحلجر، بمعنى أن احليوانية الزمة لإلنسان، والالحيوانيـة الزمـة للحجـر  ان، فيلزم الحيو

وهـي مـا )  واحلجـر-اإلنسان( متنافية، فيلزم تنايف امللزومات )  والالحيوانية -احليوانية( وبام أن اللوازم 
 .يعرب عنه بال يشء من اإلنسان بحجر وهي النتيجة

 . فال يشء من األربعة بثالثة- وال يشء من الثالثة بزوج-بعة زوجاألر: كام لو قيل
متنافيان )  والالزوجية -الزوجية( فهنا الزوجية الزمة لألربعة، والالزوجية الزمة للثالثة، وبام أن اللوازم 

 .فتأمله)  والثالثة -األربعة( فيلزم تنايف امللزومات 
تنايف اللوازم يلزم منه تنـايف : ( ة مبنية عىل قاعدة بدهيية وهيواخلالصة هي أن الشكل الثاين رضوبه املنتج

 :وحينئذ فقد اختلف املناطقة يف الشكل الثاين عىل مذاهب) امللزومات 
 وذلـك  لتثبت من صحة نتائجـهوهو قول أكثرهم أن الشكل الثاين حيتاج إىل رده إىل الشكل األول: األول

 .بعكس كرباه
 وذلـك لقربـه مـن الـشكل  الشكل الثاين ال حيتاج إىل رده إىل الـشكل األولوهو قول البعض أن: والثاين
 . وهو اختيار املصنف رمحه اهللاألول

 .وقد بينا الرضوب املنتجة منه ) َوإنام ينتج الثاين عند اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى( 
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ُوالشكل األول هو الذي جعل معيارا للعلوم فنورده  ُِ ً َ ُ ُّهاهنا ليجعل دستورا وليستنتج منه املطالب كلهاُِ ً َُ ُ ْ ُ ُ. 
ٌورشط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى، ورضوبه املنتجة أربعة  ُ ُ ُُ ُ ُ ِ ِ: 

ُالرضب األول ، وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث: ُ ٌ ٌكل جسم مؤلف ٍ ُ ٌ ّ ٍ ٍُّ. 
، وال يشء من املؤلف بقديم، فال: ُالرضب الثاين ٌ ٍكل جسم مؤلف ٍ ُِّ ٍ يشء من اجلسم بقديمَ ِ َ. 
ُالرضب الثالث ، وكل مؤلف حادث، فبعض اجلسم حادث: ُ ٌ ٌبعض اجلسم مؤلف ِ ٌ ُّ ٍِ ُ. 
ُالرضب الرابع ، وال يشء من املؤلف بقديم، فبعض اجلسم ليس بقديم: ُ ٌ ٍبعض اجلسم مؤلف ِ ٍ َِ ُ ُِ َ. 

........................................................................................................ 
أي أن الشكل األول هو الـذي جعـل آلـة  ) والشكل األول هو الذي جعل معيارا للعلوم فنورده هاهنا ( 

يوزن هبا قضايا العلوم ويستخدم فيها كالفقـه واألصـول والطـب ونحوهـا ، ويف هـذا إشـارة إىل إمكـان 
صارا اقترص عليه فأورده هاهنا يف خمترصه هذا ومل يتحدث االكتفاء بالشكل األول لوضوحه، فاملصنف اخت

 .  عن البقية بالتفصيل ونحن قد فصلناها لك يف الرشح فارجع إليه إن شئت
ُّليجعل دستورا وليستنتج منه املطالب كلها (  ً َُ ُ ْ ُ الدستور هو القانون العام ومعنى استنتاج املطالب كلها هو ) ُ

الـسالبة الكليـة والـسالبة صورات األربع املوجبة الكلية واملوجبة اجلزئيـة وأن الشكل األول ينتج منه املح
اجلزئية، وهذا بخالف بقية األشكال فال تنتج املحصورات كلها، ألن الشكل الثاين ال ينتج إال سالبة سواء 

 .كليةكلية أو جزئية، والثالث ال ينتج إال جزئية سواء موجبة أو سالبة، والرابع ال ينتج املوجبة ال
ٌورشط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى، ورضوبه املنتجة أربعة ( ُ ُ ُُ ُ ُ ِ ُالرضب األول:ِ ُ : ٌ ٍكل جـسم مؤلـف ُّ

ُوكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث، الرضب الثاين ٌ ٍ ُ ٌ ، وال يشء من املؤلف بقديم، فال : ٍّ ٌ ٍكل جسم مؤلف ٍ ُِّ َ
ُيشء من اجلسم بقديم، الرضب الثالث ٍ ُِ ِبعض اجلسم: َ ، وكل مؤلف حادث، فبعض اجلسم حـادث ُ ٌ ٌ مؤلف ِ ٌ ٍُّ

ُالرضب الرابع ، وال يشء من املؤلف بقديم، فبعض اجلـسم لـيس بقـديم : ُ ٌ ٍبعض اجلسم مؤلف ِ ٍ َِ ُ ُِ الـرضب ) َ
سالبة كلية = سالبة كلية+ موجبة كلية: موجبة كلية، والرضب الثاين= موجبة كلية+ موجبة كلية: األول هو

سـالبة + موجبـة جزئيـة: موجبة جزئية، والرضب الرابـع= موجبة كلية+ بة جزئيةموج: والرضب الثالث
 .سالبة جزئية= كلية

 .واهللا أعلم
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  )األسئلة والتامرينحلول ( 
 

 )الدرس الثاين والثالثون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هو الدليل وما هو املدلول؟-١
 . ذلك اليشء اآلخر املعلوم من الدليل: ، واملدلول هوما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل هو

  ما هي العالقة بني الداللة واللزوم؟  -٢
 .العالقة هي أن الدليل ملزوم واملدلول الزم له

  كيف تفرق بني االستدالل املبارش وغري املبارش؟-٣
ال حيتاج إىل قضيتني للوصـول والدليل املبارش ، الدليل غري املبارش حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهول

 .إىل املجهول
 

 :التامرين
 :ّميز بني الدليل املبارش وغري املبارش فيام يأيت

 كـل -دليل مبارش  بعض اإلنسان أبيض عىل بعض األبيض إنسان-دليل مبارش املحراب عىل جهة القبلة( 
  ).   مبارشدليل غري  ذهب معدن، وكل معدن يتمدد باحلرارة، فكل ذهب يتمدد باحلرارة

 
 )الدرس الثالث والثالثون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس؟-١

  .قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها قول آخر
  ما الفرق بني احلدود الثالثة؟-٢



 -٢٢٢ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

احلد األصغر هو موضوع النتيجة، واحلد األكرب هو حممول النتيجة، واحلد األوسط هو املكرر بني مقدمتي 
 .قياسال
  هل كل قضيتني كيفام كانا تشكالن قياسا ؟-٣
 .ال

 
 :١تامرين ال

 :ّبني املقدمات واحلدود يف القياسات التالية
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار- كل بدعة ضاللة-١

 .األصغر بدعة، واألكرب يف النار، واألوسط ضاللة
 . فاملؤمن يفلح-ُورسوله يفلح وكل من يطيع اهللا - املؤمن يطيع اهللا ورسوله-٢

   .األصغر املؤمن، واألكرب يفلح، واألوسط يطيع اهللا ورسوله
 .  فكل فاعل معرب- وكل مرفوع معرب- كل فاعل مرفوع-٣

 .األصغر فاعل، واألكرب معرب، واألوسط مرفوع
 
 :٢تامرين ال

 :استخرج النتائج من القياسات التالية
  .فكل إمام فهو مسؤول عن رعيته. هو مسؤول عن رعيت وكل راع فه- كل إمام فهو راع-١
  .فكل ماء طهور يرفع احلدث . وكل ما يصح الوضوء به يرفع احلدث- كل ماء طهور يصح الوضوء به-٢
       .كل صالة تفتقر لنيةف. ّ وكل عبادة تفتقر لنية- كل صالة عبادة-٣
 
 
 
 



 -٢٢٣ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )الدرس الرابع والثالثون ( 
 :األسئلة

 ا تقدم ما هو القياس االقرتاين؟ يف ضوء م-١
 . ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: القياس االقرتاين

  ما هي األشكال األربعة للقياس االقرتاين؟-٢
الشكل األول وهو أن يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى، والشكل الثاين وهو 

لثالـث وهـو أن يكـون احلـد األوسـط موضـوعا فـيهام   أن يكون احلد األوسط حمموال فـيهام، والـشكل ا
 . والشكل الرابع وهو أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى

  من أين تنشأ الرضوب يف القياس االقرتاين؟-٣
من اجتامع املقدمات ألن الصغرى حيتمل أن تكـون واحـدة مـن املحـصورات األربـع والكـربى كـذلك 

 .بارض ١٦فيحصل 
 
 :تامرينال

 :ّبني شكل القياس والرضب املستخدم فيام يأيت
 . فكل نفس حادثة- وكل ما يذوق املوت حادث- كل نفس ذائقة املوت-١

 . موجبة كلية+ الشكل األول، والرضب هو موجبة كلية
 فبعض املبني ال يقبل عالمـات - وال يشء من  احلرف يقبل عالمات االسم والفعل- كل حرف مبني-٢

 .  االسم والفعل
 . سالبة كلية+ الشكل الثالث، والرضب هو موجبة كلية

 . فبعض ما يفتقر لنية صالة- وكل صالة عبادة- كل عبادة تفتقر لنية-٣
 .موجبة كلية+  الشكل الرابع، والرضب هو موجبة كلية

ٌ كل بني آدم خطاء-٤  . ال أحد من بني آدم بمالئكة-ّ وال أحد من املالئكة بخطاء- ّ
 .سالبة كلية+ الشكل الثاين، والرضب هو موجبة كلية
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 )الدرس اخلامس والثالثون ( 
 :األسئلة

 .إجياب الصغرى وكلية الكربى يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل األول؟ -١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل األول؟-٢

 : أربعة هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .سالبة كلية+ موجبة كلية

 .موجبة كلية+ ة جزئيةموجب
                                                                                    .سالبة كلية+ موجبة جزئية

الباقي من  جعلنحذف احلد األوسط، ثم ن  كيف تستخرج النتيجة من املقدمات مثل من عندك بمثال؟-٣
ا كانت املقدمتان موجبتني كانت النتيجة موجبة، وإذا ثم إذ ،والباقي من الكربى حمموال موضوعا الصغرى

كانتا سالبتني أو موجبة وسالبة كانت النتيجة سالبة، وإذا كانتا جـزئيتني أو كليـة وجزئيـة كانـت النتيجـة 
 . فكل تقي حيبه اهللا-ّ وكل ويل حيبه اهللا-ّكل تقي ويل: مثال. جزئية

 
 :التامرين

 :الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان نوع 
فـبعض رضوب الـشكل األول  وكل عقيم فاقد لرشط اإلنتاج؟ -بعض رضوب الشكل األول عقيم -١

 .موجبة كلية+  موجبة جزئية.فاقد لرشط اإلنتاج
موجبـة . فبعض املياه ال يصح الوضوء هبا  وال يشء من النجس يصح الوضوء به؟- بعض املياه نجسة-٢ 

   .سالبة كلية+ جزئية
فـال أحـد مـن   وال أحد من الـذين حيبـون اهللا ورسـوله خيلـد يف النـار؟-ل مسلم حيب اهللا ورسوله ك-٣

 .سالبة كلية+ موجبة كلية. املسلمني خيلد يف النار
 .موجبة كلية+  موجبة كلية.ل نبي صادقفك  وكل معصوم صادق؟- كل نبي معصوم-٤
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 )الدرس السادس والثالثون ( 
 :األسئلة

اخـتالف املقـدمتني باإلجيـاب والـسلب وكليـة م ما هي رشوط إنتاج الشكل الثـاين؟  يف ضوء ما تقد-١
 .الكربى

  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثاين؟-٢
 :أربعة رضوب هي

 سالبة كلية + موجبة كلية
 . سالبة كلية+ موجبة جزئية
       .موجبة كلية+ سالبة كلية

  . موجبة كلية+ سالبة جزئية

  لرضبني منتجني من الشكل الثاين؟ مثل بمثالني من عندك-٣
 . فبعض األسامء ليست مفعوال به- وكل مفعول به منصوب-بعض األسامء ليست منصوبة

 . فبعض النباتات ال حيل أكلها- وال يشء مما حيل أكله سام-بعض النباتات سامة
 

 :التامرين
 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت

    .سالبة كلية+ موجبة كلية. فال يشء من الزكاة بمكروهء من املكروه بعبادة؟  واليش- كل زكاة عبادة-١
موجبـة + سالبة جزئيـة. حرفافبعض الكلامت ليست  وكل حرف مبني؟ - بعض الكلامت ليست مبنية-٢
    .ةكلي
 مـن األعـامل تفـبعض التجـارة ليـس وال يشء من األعامل الصاحلة بخارس؟ - بعض التجارة خارس-٣

 .   سالبة كلية+ موجبة جزئية. حلةالصا
+ موجبـة كليـة. عدلفال أحد من الفجار  وكل عدل تقبل شهادته؟ - ال أحد من الفجار تقبل شهادته-٤

 .سالبة كلية
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 )الدرس السابع والثالثون ( 
 :األسئلة

 .إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثالث؟ -١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثالث؟-٢

 :ستة رضوب هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية
   .سالبة كلية+ موجبة كلية

 .سالبة جزئية+ موجبة كلية
 . موجبة كلية+ موجبة جزئية
 .سالبة كلية+  موجبة جزئية

  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثالث؟-٣
 . فبعض الطائر أسود- وكل غراب أسود-ب طائركل غرا

 . َ فبعض من جتب عليه الصالة فاسق- وبعض املكلفني فاسق-كل مكلف جتب عليه الصالة
 

 :التامرين
 : بيان نوع الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع

    .موجبة جزئية+ موجبة كلية.  فبعض املأجور خمطئ وبعض املجتهدين خمطئ؟- كل جمتهد مأجور-١
 .موجبة كلية+ موجبة كلية. فبعض املعرب مرفوع وكل فاعل مرفوع؟ - كل فاعل معرب-٢
َفبعض من جتب عليه التوبـة  و بعض الفاسقني ال يقلعون عن معاصيهم؟ - كل فاسق جتب عليه التوبة-٣

 .موجبة جزئية+ موجبة كلية. ال يقلعون عن معاصيهم
 .موجبة كلية+ موجبة جزئية. لطاهر سائلفبعض ا وكل ماء سائل؟ - بعض املاء طاهر-٤
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. فـبعض الطهـارة ال يـصح بـدون نيـة وال يشء من الوضوء بصحيح بدون نيـة؟ - كل وضوء طهارة-٥
 .سالبة كلية+ موجبة كلية

موجبـة . ؟ فبعض الصالة ال جيـوز تركهـا وال يشء من الواجبات جيوز تركه - بعض الواجبات صالة-٦
 .سالبة كلية+ جزئية

 
 )س الثامن والثالثون الدر( 

 :األسئلة
عدم اجتامع اخلستني ويستثنى املوجبة اجلزئية مـع  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الرابع؟ -١

 .السالبة الكلية
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الرابع؟-٢

 :مخسة هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية
   .سالبة كلية+ موجبة كلية
 .سالبة كلية+ موجبة جزئية
 .       موجبة كلية+ سالبة كلية

ْ  وال يشء مما يقبل مل-بعض األسامء مرفوعة مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الرابع؟ -٣
 .  فبعض املرفوعات ال تقبل مل-اسم

 . فال يشء مما جيزم مبتدأ- وكل مبتدأ اسم-ال يشء من األسامء جيزم
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 :تامرينال
 : نوع الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان

فبعض الضاللة ما يفعلـه اجلهلـة  وكل ما يفعله اجلهلة من تطبري للرأس فهو بدعة؟ - كل بدعة ضاللة-١
 .موجبة كلية+ موجبة كلية. من تطبري للرأس

موجبة .  والقبول جتارةفبعض ما يفتقر لإلجياب وبعض التجارة بيع؟ - كل بيع يفتقر لإلجياب والقبول-٢
 .  موجبة جزئية+ كلية
موجبة جزئيـة . فبعض املسلمني ليسوا من الروم وال يشء من الروم بعرب؟ - بعض العرب مسلمون-٣
 .سالبة كلية+ 
سـالبة + موجبة كليـة. فبعض املبنيات ليست أسامء وال يشء من األسامء بحرف؟ - كل احلروف مبنية-٤

 .    كلية
موجبـة + سالبة كليـة. فال يشء من الكاذب بمعصوم وكل معصوم نبي؟ -ألنبياء بكاذب ال أحد من ا-٥

 .كلية
 

 )الدرس التاسع والثالثون ( 
 :األسئلة

 .بعكس الكربى يف ضوء ما تقدم كيف تتثبت صحة نتائج الشكل الثاين؟ -١
 .بعكس الصغرى كيف تثبت صحة نتائج الشكل الثالث؟ -٢
بعكـس ترتيـب املقـدمتني مـع عكـس النتيجـة، أو بعكـس كل الرابـع؟  كيف تثبت صحة نتائج الـش-٣

 .املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله
 

 :التامرين
 اثبت صحة نتائج األقيسة التالية بالتفصيل؟

  فال يشء من الصالة ببدعة؟- وال يشء من البدعة بعبادة- كل صالة عبادة-١
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 :اهذا من الشكل الثاين فنستعمل معه عكس الكربى هكذ
 . فال يشء من الصالة ببدعة-بدعةب وال يشء من العبادة -كل صالة عبادة

  فبعض الكلمة مرفوع؟- وكل فاعل مرفوع- كل فاعل كلمة-٢
 :هذا من الشكل الثالث فنستعمل معه عكس الصغرى هكذا

 . فبعض الكلمة مرفوع- وكل فاعل مرفوع-بعض الكلمة فاعل
  فبعض من يشهد الشهادتني موحد؟-د مسلم وكل موح- كل مسلم يشهد الشهادتني-٣

 :هذا من الشكل الرابع ونستعمل معه هنا عكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة هكذا
 فكل موحد يشهد الشهادتني ثم نعكس النتيجـة فتـصري -شهد الشهادتنيي وكل مسلم -كل موحد مسلم

 .بعض من يشهد الشهادتني موحد
  فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا؟- يذكر اهللا كثريا منافق  وال أحد ممن- كل منافق مراء-٤

 :معه هنا عكس املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله هكذاهذا من الشكل الرابع ونستعمل 
 . فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا- وال أحد من املنافقني يذكر اهللا كثرا-بعض املرائني منافقون
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 ) السابع وفيه ستة دروس الباب( 
 

 ) األربعون درسال( 
 

   القياس االقرتاين الرشطي  
 

َقد علمت أن القياس االقرتاين هو الذي مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها، وعلمت أن له أربعة أشـكال سـبق 
، فمثلام أن ّبياهنا، وكان التمثيل يقع بالقضية احلملية فحسب، ولكن قد مر عليك أن القضية محلية ورشطية

 .القياس يرتكب من القضايا احلملية فهو يرتكب من القضايا الرشطية
والقضية الرشطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، فلنـذكر أمثلـة االقـرتاين الـرشطي ولنقتـرص عـىل 

 :الشكل األول اختصارا وألنه هو األهم
وعا يف الكـربى هـذا يف املركـب مـن فالشكل األول ما كان احلد األوسط فيه حمموال يف الصغرى وموضـ

 .احلملية
 .تاليا يف الصغرى ومقدما يف الكربىوأما املركب من الرشطية فهو ما كان احلد األوسط فيه 

 :واالقرتاين الرشطي له مخسة أقسام
 .أن يرتكب من قضيتني متصلتني -١
 .أن يرتكب من قضيتني منفصلتني -٢
 .لةأن يرتكب من قضية متصلة وأخرى منفص -٣
 .أن يرتكب من قضية متصلة وأخرى محلية -٤
 .أن يرتكب من قضية منفصلة وأخرى محلية -٥

 فـاألرض النهـار موجـودا كـان وكلام -فالنهار  موجودكلام طلعت الشمس، : مثال املركب من املتصلتني
 .  فكلام كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة-مضيئة
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هو التايل وهو احلد األوسط ألنه هو املتكرر ) النهار موجود ( نا هذا املقدم، وقول) طلعت الشمس ( فقولنا 
 .وبام أنه وقع تاليا يف الصغرى، ومقدما يف الكربى فهو الشكل األول

 .فاملقدم يف مقام املوضوع يف احلملية، والتايل يف مقام املحمول يف احلملية
 فكلام كان اليشء -دنا فهو يتمدد باحلرارة وكلام كان اليشء مع-كلام كان اليشء ذهبا فهو معدن: مثال آخر

 .ذهبا فهو يتمدد باحلرارة
 فكلـام حكـم - وكلام كان العدل موجودا فالناس يف أمـان-كلام حكم اإلسالم فالعدل موجود: مثال آخر

 .اإلسالم فالناس يف أمان
إمـا أن يكـون املوجـود  ودائام -دائام إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما: ومثال املركب من املنفصلتني

 . فدائام إما أن يكون اليشء حيا أو غري حي أو معدوما-حيا أو غري حي
 ودائام إما أن يكون املهتدي عاملـا أو -كلام اتبع املسلم السنة فهو مهتد: ومثال املركب من متصلة ومنفصلة

 .  عاملا أو متعلامأن يكون  فكلام اتبع املسلم السنة فهو إما -متعلام
 وكل من أذله اهللا فال معز له من بعد - أذهلم اهللاهادكلام ترك املسلمون اجل: ل املركب من متصلة ومحليةومثا
 . فال معز هلم من بعد اهللاهاد كلام ترك املسلمون اجل-اهللا

 فدائام - وكل كافر فهو شقي-دائام إما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا: ومثال املركب من منفصلة ومحلية
 .اأن يكون اإلنسان مؤمنا أو شقيإما 

 :أن القياس االقرتاين نوعان: واخلالصة هي
 .ما تركب من قضيتني محليتني فقط: اقرتاين محيل وهو: أوال
 .ما تركب من رشطيات لوحدها أو مع احلمليات: اقرتاين رشطي وهو: ثانيا

 :وهو مخسة أنواع
 ما تركب مـن متـصلة -كب من متصلة ومنفصلة ما تر- ما تركب من منفصلتني-ما تركب من متصلتني( 

  ) ما تركب من منفصلة ومحلية-ومحلية
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف يكون الشكل األول من االقرتاين الرشطي؟-١
  ما هي أنواع القياس االقرتاين الرشطي؟  -٢
 ؟ تنيمن منفصلو، تنيكب من متصلر مثل بمثالني من عندك لقياس م-٣
 

 )ين متار( 
 
 :ّاستخرج النتائج من األقيسة الرشطية اآلتية وبني نوعها

 وكل من بدل اهللا جلـده يف النـار فـسيزداد - كلام نضجت جلود الكفار يف النار بدهلم اهللا جلودا غريها-١
 عذابا؟ 

  وكلام أطفأ اهللا نار احلرب توقف رشها؟- كلام أو قدوا نارا للحرب أطفأها اهللا-٢
 ودائام إما أن يكون املؤمن مقتصدا أو سـابقا يف اخلـريات أو - يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا دائام أما أن-٣

 ظاملا لنفسه؟
  وكل عمل مردود فال ثواب فيه؟- دائام إما أن يكون العمل مقبوال أو مردودا-٤
  ودائام إما أن يكون االسم معربا أو مبنيا؟- كلام كان اللفظ يقبل أل فهو اسم-٥
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 " خمططات توضيحية "
 

 القياس االقرتاين
 

     رشطي                     محيل                                                                                                  

                                 من متصلتني       )تركب من محليات فقط (                                                     
                                                                                                                            من منفصلتني

                                                من متصلة ومنفصلة                                                                            
                                                                                                                            من متصلة ومحلية

                                                                         من منفصلة ومحلية                                                   
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  )الدرس الواحد واألربعون ( 
 

 القياس االستثنائي املتصل 
 

يه النتيجة أو نقيضها، واالقرتاين قـد يكـون محليـا َقد علمت أن القياس قد يكون اقرتانيا وهو ما مل تذكر ف
 .  وقد يكون رشطيا وله أربعة أشكال سبق بياهنا

 .ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: وقد يكون القياس استثنائيا وهو
ّوهو يرتكب من مقدمتني تكون األوىل رشطية، وتكون الثانية محلية مصدرة بلكن ّ. 

 .ٌ فهو معدن- لكنه ذهب-فهو معدنإن كان هذا اليشء ذهبا : مثال
 .قضية رشطية متصلة تسمى بالكربى ألن ألفاظها أكثر) إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن : (فقولنا
 .قضية محلية مصدرة بلكن تسمى بالصغرى ألن ألفاظها أقل من املقدمة الرشطية) لكنه ذهب : ( وقولنا

إن كـان هـذا ( يجة قد ذكرت بنفسها يف الـرشطية الكـربى نتيجة القياس، وهذه النت ) فهو معدن( وقولنا 
  ).فهو معدناليشء ذهبا 

 .  فهو ليس بذهب- لكنه ليس بمعدن-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
فهـو  هـذا الـيشء ذهبـاإن كـان (قد ذكر نقيضها يف الرشطية الكـربى) فهو ليس بذهب(فهنا النتيجة هي 

 )معدن
 ).هذا اليشء ذهب( نقيض ) ب هو ليس بذه( فقولنا 

فهذه هي خاصة القياس االستثنائي، بينام القياس االقرتاين بأشكاله األربعة مل تذكر فيه النتيجة وال نقيضها 
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-وإنام تنتزع من املقدمتني، مثل كل ذهب معدن

كورة يف القياس االستثنائي فام فائـدة القيـاس فـنحن نقـيس لكـي إذا كانت النتيجة مذ: وهنا إشكال وهو
 نخرج النتيجة فإذا كانت موجودة فام فائدته؟
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إن النتيجة يف الرشطية غري حمكوم هبا بسبب أداة الرشط بـل هـي معلقـة فـنحن نقـول فيـه        : واجلواب هو
نا يف الكربى قـضية معلقـة حتتـاج للجـزم إذا كان اليشء أ فهو ب، ومل نحكم بالفعل بأن اليشء أ وإنام ذكر

 .والبت وهلذا يف الصغرى احلملية نرجع ونجزم بأن اليشء أ فينطبق عليه احلكم وهو ب
 .وفكرة القياس االستثنائي مبنية عىل التالزم بني املقدم والتايل فتنطبق عليه قواعد التالزم التي سبق ذكرها

 :بيانه
تـال ) فهـو معـدن ( مقدم، وقولنـا ) هذا اليشء ذهبا ( فهو معدن، فقولنا إن كان هذا اليشء ذهبا : إذا قلنا

 .الزم، وكونه معدنا ملزوموهنا التايل الزم للمقدم، أي أن كون اليشء ذهبا 
 :ويف التالزم أربع قواعد

 . إثبات امللزوم يقتيض ثبوت الالزم-١
 . إثبات الالزم ال يقتيض ثبوت امللزوم-٢
 .تيض انتفاء الالزم نفي امللزوم ال يق-٣
 . نفي الالزم يقتيض انتفاء امللزوم-٤

 :فإذا كان املقدم ملزوما، والتايل الزما فنحصل عىل
 .إثبات املقدم يقتيض ثبوت التايل -١
 . إثبات التايل ال يقتيض ثبوت املقدم-٢
 .نفي املقدم ال يقتيض انتفاء التايل -٣
 .نفي التايل يقتيض انتفاء املقدم -٤

 . فهو معدن- لكنه ذهب-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فهنا أثبتنا املقدم فيلزم ثبوت التايل فهذا رضب منتج

 . فال يلزم أن يكون ذهبا جلواز كونه فضة مثال- لكنه معدن-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فهنا أثبتنا التايل فلم يلزم ثبوت املقدم، فهذا رضب عقيم

 فال يلزم أن يكون ليس بمعدن جلـواز كونـه - لكنه ليس بذهب-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فضة مثال أي يتحقق املعدن مع غري الذهب فحينام ينتفي الذهب ال يلزم أن ينتفي املعدن
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 .فهنا نفينا املقدم فلم يلزم انتفاء التايل، فهذا رضب عقيم
 . فهو ليس بذهب- لكنه ليس بمعدن-و معدنإن كان هذا اليشء ذهبا فه: مثال

 .فهنا نفينا التايل فيلزم انتفاء املقدم، فهذا رضب منتج
 .فتلخص أن له رضبني منتجني، ورضبني عقيمني

 . فاألرض تبتل- لكنه قد هطل-إذا هطل املطر فاألرض تبتل: مثال آخر
 . فاملطر مل هيطل-أو لكن األرض مل تبتل

 . فليس فيهام آهلة إال اهللا- لكنهام مل يفسدا- آهلة إال اهللا لفسدتالو كان فيهام: مثال آخر
املعنى لو كان يف السامء واألرض آهلة غري اهللا بأن يكون يف الكون أكثر من إله القتىض هذا فـساد النظـام يف 

 . واختالهلام بسبب تنازع اآلهلة لكن هذا مل حيصل فدل عىل أنه ال إله إال اهللالسامء واألرض
 .فهنا نفينا التايل فيلزم انتفاء املقدم

 :نتنبيها
أداة استثناء عند املناطقة سموها كذلك الن االستثناء يف اللغة معناه الرجـوع ويف احلمليـة ) ّلكن : ( األول

املصدرة بلكن نرجع إىل الكربى التي فيها تعليق ونثبت إحدى القضيتني أو ننفيها، وهذا اصطالح املناطقة 
 .حو فلكن تفيد االستدراك ال االستثناء والتي تفيد االستثناء هي إالأما يف الن
يشرتط يف القضية الرشطية املتـصلة أن تكـون لزوميـة موجبـة، وإال مل ينـتج القيـاس ألن القيـاس : الثاين

 االستثنائي مبني عىل اللزوم بني طريف القضية الرشطية، والرشطية االتفاقية ال لزوم فيها كام قـد مـر، ولـو
 .كانت سالبة مل تنتج ألن اإلنتاج بسبب اللزوم والسالبة تنفي اللزوم كام هو واضح
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي ومم يرتكب؟-١
  ما هو أساس عمل القياس االستثنائي املتصل؟-٢
 ؟ وغري املنتجة يف القياس االستثنائي املتصلة ما هي الرضوب املنتج-٣
    

 )متارين ( 
 
 :استخرج النتائج من األقيسة التالية وبني نوع الرضب

  لكنهم مل ينفضوا من حولك؟- ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك-١
 لكنه مل تفتح عليهم بركـات - لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض-٢

 من السامء واألرض؟
  لكن الزنا قد فشا فيهم؟-ثر الزنا بني الناس فشت فيهم األمراض التي مل تكن يف أسالفهم إذا ك-٣
  لكنهم تركوا اجلهاد؟- إذا ترك املسلمون اجلهاد سلط اهللا عليهم عدوهم-٤
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 ) واألربعون ين الثادرسال( 
 

 )القياس االستثنائي املنفصل ( 
 

ن اقرتاين، واستثنائي، واالقرتاين محيل ورشطي، واالستثنائي تـارة تكـون كـرباه َقد علمت أن القياس نوعا
 .رشطية متصلة وقد مر تفصيلها، وتارة تكون كرباه رشطية منفصلة فيسمى القياس باالستثنائي املنفصل

قـط  تارة تكون مانعة مجع وخلو معا، وتارة تكون مانعة مجـع ف-َ كام علمت من قبل-ثم الرشطية املنفصلة
 .وتارة تكون مانعة خلو فقط ولكل قسم رضوبه املنتجة

 .مانعة مجع وخلو معا: أوال
 :فهذه هلا أربع حاالت

 ).منتج .( إثبات املقدم يقتيض انتفاء التايل -١
 ).منتج .( إثبات التايل يقتيض انتفاء املقدم -٢
 ).منتج (  .نفي املقدم يقتيض ثبوت التايل -٣
 ).منتج . ( وت املقدمنفي التايل يقتيض ثب -٤

 . فهو ليس بفرد- لكنه زوج-إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا: مثال
 .  فهو ليس بزوج-أو لكنه فرد

 . فهو فرد-أو لكنه ليس بزوج
 .    فهو زوج-أو لكنه ليس بفرد

 . فهو ليس بكافر- لكنه مؤمن-إما أن يكون هذا الرجل مؤمنا أو كافرا: مثال آخر
 . فهو ليس بمؤمن-فرأو لكنه كا

 . فهو كافر-أو لكنه ليس بمؤمن
 . فهو مؤمن-أو لكنه ليس بكافر

 .مانعة اجلمع فقط: ثانيا
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 :فهذه هلا أربع حاالت
 ).منتج . (  التايلانتفاءإثبات املقدم يقتيض  -١
 ).منتج . (  املقدمانتفاءإثبات التايل يقتيض  -٢
 ).يم عق. (  التايلثبوتنفي املقدم ال يقتيض  -٣
 ).عقيم . ( قدم املثبوتنفي التايل ال يقتيض  -٤

 . فهو ليس بأمحر- لكنه أسود-إما أن يكون لون هذا الباب أسود أو أمحر: مثال
 . فهو ليس بأسود-أو لكنه أمحر

 . فال يلزم أن يكون أمحر جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه ليس بأسود
 . جلواز كونه أصفر مثال فال يلزم أن يكون أسود-أو لكنه ليس بأمحر

 . فهو ليس بنجس- لكنه طهور-إما أن يكون املاء طهورا أو نجسا: مثال آخر
 . فهو ليس بطهور-أو لكنه نجس

 . فال يلزم أن يكون نجسا جلواز كونه طاهرا غري مطهر-أو لكنه ليس بطهور
 . فال يلزم أن يكون طهورا جلواز كونه طاهرا غري مطهر-أو لكنه ليس بنجس

 .مانعة اخللو فقط: الثاث
 :فهذه هلا أربع حاالت

 ).عقيم . (  التايلانتفاءيقتيض ال إثبات املقدم  -١
 ).عقيم . (  املقدمانتفاءيقتيض ال إثبات التايل  -٢
 ).منتج . (  التايلثبوتنفي املقدم يقتيض  -٣
 ).منتج . ( قدمنفي التايل يقتيض ثبوت امل -٤

 ).منتج . (  فهو غري أسود- لكنه أبيض- أبيض أو غري أسوداجلسم إما أن يكون غري: مثال
 .ونقيضه هو أبيض، فلزم من نفي املقدم بإثبات نقيضه ثبوت التايل) غري أبيض ( وذلك ألن املقدم هو 

 ).منتج . ( فهو غري أبيض-أو لكنه أسود
 .ات نقيضه ثبوت املقدمونقيضه هو أسود، فلزم من نفي التايل بإثب) غري أسود ( وذلك ألن التايل هو 
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 . فال يلزم أن يكون أسود جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه غري أبيض
 .  فال يلزم أن يكون أبيض جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه غري أسود

 . فهو غري نجس- لكنه طهور-املاء إما أن يكون غري طهور أو غري نجس: مثال
 . فهو غري طهور-أو لكنه نجس
 . فال يلزم أن يكون نجسا جلواز كونه طاهرا-هورأو لكنه غري ط

 . فال يلزم أن يكون طهورا جلواز كونه طاهرا-أو لكنه غري نجس
 .ففي مانعة اجلمع واخللو معا احلاالت األربع منتجة: فتلخص أن لكل قسم من املنفصلة أربع حاالت

 .لنيوأما يف مانعة اجلمع فقط ويف مانعة اخللو فقط فال ينتجا إال يف حا
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي املنفصل؟-١
  ما هي الرضوب املنتجة يف كل قسم من أقسام املنفصلة؟-٢
 صل؟ مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام القياس االستثنائي املنف-٣
 

 )متارين ( 
 

 :من األمثلة التالية صغ قياسا وبني نوع الرضب املنتج وغري املنتج
  إما أن يكون اإلنسان حرا أو عبدا؟ -١
  إما أن يكون اللفظ اسام أو فعال؟-٢
  إما أن يكون اللفظ غري اسم أو غري فعل؟ -٣
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 " خمططات توضيحية "
 

 القياس االستثنائي
 

                                     متصل                                                           منفصل                  
 )رضبان منتجان (                                                  

 حقيقية                     مانعة مجع                   مانعة خلو                                                                                                              
 )رضبان منتجان )           ( رضبان منتجان )          (  رضوب منتجة ٤(                                                                           
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 )الدرس الثالث واألربعون (  
 

 قياس املساواة 
 

ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر، وذكرنا أن أول أقسام الـدليل هـو القيـاس : َقد علمت أن الدليل هو
 .املتعارف عليه وهو نوعان اقرتاين واستثنائي

 .وأما النوع الثاين من أنواع الدليل فهو قياس املساواة
ُ حممول األوىل موضوعا للول مؤلف من قضايا متحدة يف املحمول يق: وقياس املساواة هو ِكون متعلق  .ثانيةِّ

ٍزيد أفضل من عمرو: مثال ِ ُ ٍ وعمرو أفضل من سعيد-ٌ ُ ٍ فزيد أفضل من سعيد-ٌ ُ ٌ. 
ٍ من عمرو ُأفضلٌزيد : (فقولنا  :هو قياس مساواة ألنه توفر فيه ما ييل) ٍ من سعيد ُأفضلٌوعمرو  ( -) ِ

 .ل مؤلف من قضيتني هو قو-١
  ).أفضل(  حممول القضيتني واحد وهو -٢
 .هو نفسه موضوع القضية الثانية) عمرو (  املتعلق بمحمول القضية األوىل وهو -٣

 .وهو بدهيي اإلنتاج يعلم كل شخص من نفسه ووجدانه صحة تلك النتيجة
 :واملالحظ عىل هذا النوع من األدلة أن فيه خاصتني مها

سط فيه وهذا أغرب ما يف أمره ألنه بام أن متعلق حممول القضيتني خمتلف فهـذا يعنـي أنـه ال  ال حد أو-١
املتعلق بمحمول األول هو عمـرو، واملتعلـق ) أفضل من سعيد ( و ) أفضل من عمرو ( حد أوسط فقولنا 

ول مـع بمحمول الثانية هو سعيد فال يوجد حد أوسط، وإنام يوجد بينهام جزء مشرتك وهـو نفـس املحمـ
 .قطع النظر عن متعلقه، وكذا متعلق حممول األوىل وهو عمرو هو نفسه موضوع القضية الثانية

 . إنه يعتمد يف صدقه عىل مقدمة خارجية خفية هي التي تسبب صدق قياس املساواة-٢
 ولوال صحة هذه القاعـدة مل ) من األفضل من يشء أفضل من ذلك اليشءاألفضل ( وهي يف املثال السابق 

 .يصدق القياس
 .فبام أن زيدا أفضل من عمرو، وأن عمرا أفضل من سعيد، فيكون زيد أفضل من سعيد
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 . فـ أ مساو لـ جـ- وب مساو لـ ج-أ مساو لـ ب: مثال
يالحظ أن املحمول وهو مساو واحد يف القضيتني، وأن متعلق املحمول األول وهو ب قد صار موضـوعا 

 .اس مساواةًيف القضية الثانية، فهو إذا قي
  ). مساوي املساوي ليشء مساو لذلك اليشء( وصدق ذلك املثال معتمد عىل قاعدة خارجية وهي 

 . فالساعة موجودة يف السيارة- واحلقيبة موجودة يف السيارة-الساعة موجودة يف احلقيبة: مثال
  ).ظرف الظرف ليشء ظرف لذلك اليشء: ( وإنام صدق لصدق القاعدة املضمرة وهي

 . فاحلجر جزء من البيت- والغرفة جزء من البيت-احلجر جزء من الغرفة: ثال  م
  ).جزء اجلزء من يشء جزء من ذلك اليشء: ( وإنام صدق لصدق القاعدة املضمرة وهي

 :وألجل أن قياس املساواة معتمد يف صدقه عىل مقدمة خارجة عن القياس مل تذكر فيه مل يصدق املثال اآليت
ِ واألربعة نصفُ الثامنية-ِنصفُ األربعةِاالثنان : مثال ِ فاالثنان نصفُ الثامنية-ُ ِ. 

 ).نصف النصف من يشء نصف لذلك اليشء : ( وهي نتيجة كاذبة ألن مقدمتها اخلارجية كاذبة وهي
 .بل نصف النصف هو ربع وليس نصفا

ٍزيد عدو لبكر: مثال آخر ٌ ٍ وبكر عدو لسعيد-ٌ ٌ ٍ فزيد عدو لسعيد-ٌ ٌ ٌ. 
  . صديقاد يكون عدو العدوفق) ٌعدو العدو عدو : ( كاذبة وهية كاذبة ألن مقدمتها اخلارجية وهي نتيج

 :نتنبيها
 أتقـى - أمجل- أكرم- أعلم-أفضل( هذا القياس يطرد بشكل صادق يف أمثلة أفعل التفضيل مثل : األول
 .... ). أحسن-أشجع
ذي األشكال األربعة من جهة احلد األوسط فهـو هذا القياس كام خيتلف عن القياس املتعارف عليه : الثاين

خيتلف عنه يف أمر أسايس آخر وهو أن القياس املتعارف ال بد أن تكون إحـدى مقدمتيـه إمـا الـصغرى أو 
، وكذلك ال ينتج من قضيتني شخصيتني، بيـنام  )ال ينتج القياس من جزئيتني( :  وهلذا يقولونالكربى كلية

قياس من قضيتني شخصيتني مثل زيد أفضل من عمرو، وهذه موجبة شخصية يف قياس املساواة قد أنتج ال
ألن موضوعها جزئي وهو زيد، وعمرو أفضل من سعيد، وهـذه أيـضا مثلهـا، فزيـد أفـضل مـن سـعيد  

 .فالنتيجة أيضا شخصية مثل حال املقدمتني
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  )أسئلة( 
 

 والقياس املتعارف عليه؟ يف ضوء ما تقدم ما هي أوجه الشبه والتاميز بني قياس املساواة -١
 ّ بني كيف يتوقف قياس املساواة عىل املقدمة اخلارجية؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لقياس مساواة؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج النتائج من األقيسة التالية
  وعمر أفضل من عثامن؟- أبو بكر أفضل من عمر-١
 س؟ واملدينة أفضل من بيت املقد- مكة أفضل من املدينة-٢
  والقتل أشد حرمة من الزنا؟- الرشك باهللا أشد حرمة من القتل-٣
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 ) واألربعون لرابعالدرس ا(  
 

   التمثيل  
 

قد علمت أن القياس املتعارف عليه هو أول األدلة، وأن ثانيها هو قياس املـساواة وهـو قـول مؤلـف مـن 
 .ضوعا للثانيةقضايا متحدة يف املحمول يكون متعلق حممول األوىل مو

 .إثبات حكم  يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: وأما الدليل الثالث فهو التمثيل وهو
 . فالنبيذ حرام- واخلمر حرام-النبيذ مسكر كاخلمر: مثال

ّرمـت فهنا أعطينا حكم اخلمر وهو احلرمة للنبيذ الشرتاكهام يف علة احلكم وهي اإلسكار، بمعنى أنه إنام ح
 .اخلمر ألهنا مسكرة وبام أن اإلسكار موجود يف النبيذ أيضا فيكون حراما مثل اخلمر

ِفالتمثيل هو عملية عقلية يتم فيها تشبيه يشء بيشء آخر لوجود وصف جامع بينهام، فننقل حكم املشبه بـه  َّ
ِإىل املشبه، وحياتنا اليومية ممتلئة هبذا النوع من االسـتدالل، ل عنـد األصـوليني والفقهـاء ويـسمى التمثيـ َّ

 .قياسا
ٌفاخلمر مشبه به، والنبيذ مشبه، والوصف اجلامع هو اإلسكار، وحكم املشبه به هو احلرمة فننقل هذا احلكم  َّ ٌ َّ

 .إىل النبيذ
 :وهلذا فأجزاء التمثيل وأركانه  أربعة هي

 .ّ وهو املشبه به املعلوم حكمهاألصل -١
 .معرفة حكمهّ وهو املشبه الذي يراد الفرع -٢
 .وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرعالعلة  -٣
 . وهو املعنى الثابت يف األصل والذي يراد نقله للفرعاحلكم -٤

أن يعلم اإلنسان أن رشب املاء امللوث يسبب مرض التيفوئيد، فيقيس عليه اللبن امللـوث ألن العلـة : مثال
 .تواحدة فيهام وهي التلوث واالحتواء عىل الفريوسا

ّفاألصل هو املاء امللوث، والفرع هو اللبن امللوث، والعلة هي التلوث، واحلكم هو اإلصابة بالتيفوئيد ّ ّ . 
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ُ يف السامء فيتأمل كيف أهنا ترتفع وتطري بسبب أجنحتهـا، فيـصل : مثال ِّأن يرى اإلنسان الطيور وهي حتلق
 .كم الطيور الستطاع أن يطري مثلهاإىل نتيجة أنه لو استطاع أن يصنع أجنحة ويتحكم هبا كام تتح

وهبذا التمثيل فكر عباس بن فرناس وطار يف السامء، ومن نفس الفكـرة اسـتمد اإلنـسان فـيام بعـد فكـرة 
 .الطائرات

ومن هذا الباب معرفة أساس عمل يشء من األشياء فيفكر اإلنسان بإجياد بديل له يشاهبه كي حيـصل عـىل 
 بعض األدوية وسبب تأثريها فيجد بديال هلا عـىل أسـاس التـشابه يف نفس النتائج مثل أن يعرف مكونات

 .املكونات الرئيسية املؤثرة، أو يعرف طريقة عمل بعض األسلحة فيصنع مثيال هلا
أن يصاب زيد بالزكام فيذهب للطبيب فينصحه بتناول عصري الربتقال الحتوائـه عـىل فيتـامني يس : مثال

ه عوضا عن الربتقال ويقول الليمون كالربتقال الحتوائهام عـىل فيتـامني فيجد زيد الليمون أمامه فيستعمل
 .يس فيساعد مثل الربتقال عىل الشفاء من الزكام

أن يدرس اإلنسان التاريخ ويعلم أحوال األمم املاضية ويعلم سبب دمارها وانتهاء حضارهتا فيصل : مثال
. من سلفها من األمم فستكون النتيجة واحدةلنتيجة هي أن أمته وأي أمة أخرى إن سارت عىل نفس خطأ 

 ما قصه اهللا علينا من أحوال األمم التي كذبت رسلها فأصاهبا بسبب التكذيب عـذاب اهللا ومن هذا القبيل
واالعتبـار مـشتق مـن العبـور أي اعـربوا ) فاعتربوا يـا أويل األبـصار : ( ثم أمر اهللا بعدها باالعتبار فقال

 .مم إىل حالكم إذا كذبت رسولكم فسيصيبكم مثل ما أصاهبم فهذا متثيلوانتقلوا من حال تلك األ
 

 )إمكان رد التمثيل إىل القياس املنطقي ( 
 

كام أن روح القياس املنطقي هو احلد األوسط، فكذلك روح التمثيل هـو العلـة التـي جتمـع بـني األصـل 
 .قي بدهيي اإلنتاج من الشكل األولوالفرع، فيتأتى جعل العلة حد أوسطا وحتويل التمثيل إىل قياس منط

 . فالنبيذ حرام- واخلمر حرام-النبيذ مسكر كاخلمر: مثال
 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر

 .فجعلنا العلة حد أوسطا وحذفنا املثال وهو كاخلمر أي األصل
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 .ةْفالعربة بام يقع بعد ألن إذ هو الدليل، ويتأتى عرضه وتصويره بأكثر من حال
 .فاإلسكار هو الدليل ) مسكر( ألنه : َمل كان النبيذ حراما؟ فتقول: يقال

 :ويمكن عرض هذا الدليل أعني اإلسكار بأكثر من هيئة فتقول
 ).متثيل . (  فالنبيذ حرام- واخلمر حرام- النبيذ مسكر كاخلمر-١
 ).قياس اقرتاين . (  فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام- النبيذ مسكر-٢
 ).قياس استثنائي . (  فهو حرام- لكنه مسكر-ا كان النبيذ مسكرا فهو حرام إذ-٣

 . يف اإلسكار، ويتأتى عرضه بأكثر من هيئة وإلباسه أكثر من ثوب- كام رأيت-والعربة
 

 )التمثيل يفيد الظن أو اليقني ( 
 

 هل أن التمثيل يفيد الظن فقط أو أنه يمكن أن يفيد اليقني؟
 .ىل أن التمثيل إنام يفيد الظن وال يفيد اليقنيذهب عامة املناطقة إ

واختار بعض املحققني كاإلمام ابن تيمية أنه قد يفيد اليقني، وأن العـربة يف املـادة واملثـال التـي توضـع يف 
التمثيل فإذا كان يقينيا فالتمثيل يفيد اليقني، وإذا كان يفيـد الظـن فالتمثيـل يفيـد الظـن، وهلـذا يتـأتى رد 

 .هولة إىل القياس املنطقيالتمثيل بس
 :والتحقيق أن التمثيل كي يفيد اليقني حيتاج إىل ما ييل

 .أن يقطع بشكل يقيني أن العلة يف األصل هي هذا اليشء ال غريه: أوال
 .أن يقطع بشكل يقيني أن الفرع تتحقق فيه العلة: ثانيا
 .ع يف الفرع متنع اإلحلاقيف األصل وال مانأن يقطع بشكل يقيني أنه ال يوجد خصوصية : ثالثا

وهذه األمور تؤخذ من كالم املناطقة أنفسهم فقد عللوا ظنيـة القيـاس بتلـك األسـباب وذكـروا أنـه مـن 
 .الصعب أن تتوفر يف التمثيل، وعليه فإذا توفرت كام يف بعض املوارد فهو يفيد اليقني
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وليس ليشء آخر، وأن النبيذ مـسكر كـام فمتى ثبت بالدليل اليقيني أن العلة يف حتريم اخلمر هي اإلسكار، 
هو مشاهد حمسوس، وأن كون اخلمر مصنوعا من العنب والنبيذ مصنوعا من غريه ال يمنـع مـن اإلحلـاق 

 .ألن العربة هي يف اإلسكار ال يف يشء آخر فحينئذ ال خالف يف إفادة التمثيل اليقني
 .ة التمثيل الظنوإنام لصعوبة حتقق تلك األمور يف يشء قال املناطقة بإفاد

وهبذا يتضح أمهية التمثيل يف احلياة اليومية ويف العلوم الطبيعية واستخراج النظريات ويف العلوم الـرشعية 
كالفقه واألصول ولو كان يفيد الظن ألن الظن قد يكتفـى بـه كـام يف العمـل باألحكـام الـرشعية فلـيس 

بل يكفي الظن الذي تطمئن به النفس وألجل ذلـك املقصود أن يصل املسلم يف كل مسألة فقهية إىل اليقني 
 .كان االجتهاد يف الرشيعة حممودا رغم أن االجتهاد ال يؤدي إال إىل الظن لوجود آراء خمتلفة وأدلة متجاذبة

 :تنبيهات
اشرتاك األصل والفرع يف العلـة ال يعنـي أن األصـل والفـرع متـشاهبان يف كـل يشء وإال لـو كانـا : أوال

 .ما يف كل يشء لكانا شيئا واحدا فال قياس حينئذمتشاهبني متا
 .الفرع يعرف حكمه بالقياس عىل األصل فإذا كان معلوما من قبل فال فائدة من القياس كام هو ظاهر: ثانيا
كام أن أساس عمل القياس املنطقي هو اللزوم، فأساس عمل التمثيل هو اللزوم أيضا ألن هذا شـأن : ثالثا

 .لم به العلم بيشء آخركل دليل يلزم من الع
ففي التمثيل يلزم من ثبوت العلة يف الفرع ثبوت حكم األصـل للفـرع فالنبيـذ يـستلزم الـسكر، والـسكر 
يستلزم احلرمة فيستلزم النبيذ احلرمة كام أن اخلمر يستلزم السكر والسكر يستلزم احلرمـة فيـستلزم اخلمـر 

 . احلرمة
، وإنام يزيد التمثيل عىل القياس بذكر مثال وهو األصـل كـام فأساس عمل القياس املنطقي والتمثيل واحد

 .    حققه اإلمام ابن تيمية يرمحه اهللا
أحيانا يكون األمر اجلامع بني األصل والفرع ليس هو علة احلكم بل يوجـد تـشابه بيـنهام يف بعـض : رابعا

يفيـد إال الظـن ألن الصفات مما ينتقل الذهن بسبب ذلـك إىل أن حكمهـام واحـد وهـذا فيـه ضـعف وال 
اشرتاكهام يف بعض األوصاف ال يقتيض بالرضورة احتادمها يف احلكم ومع هذا فكثريا مـا يـستعمل النـاس 

 .مثل هذا األمر
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو التمثيل وما هي أركانه؟-١
  ما هي أمهية التمثيل وهل يفيد اليقني أو الظن وضح ذلك؟-٢
  عندك للتمثيل؟ مثل بمثالني من-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ِّاجعل ما ييل متثيال ووضح أركانه
  حيرم رضب الوالدين لإليذاء كالتأفف؟-١
  الكاكاو ينفع يف التنبيه الحتوائه عىل الكافيني كالقهوة؟  -٢
  اجلبس ينفع يف تثبيت العضو املكسور ملنعه من احلركة كاخلشب؟       -٣
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 )األربعون الدرس اخلامس و(  
 

 االستقراء 
 

َقد علمت أن األدلة أنواع أوهلا القياس املنطقي الـذي ينقـسم إىل االقـرتاين واالسـتثنائي، وثانيهـا قيـاس 
 .إثبات حكم ليشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: املساواة وثالثها التمثيل وهو

 .يات للوصول إىل حكم كيلتتبع اجلزئ: وأما الدليل الرابع فهو االستقراء وهو
أن يتتبع الناظر الفاعل يف كالم العرب فيجد أن الكلمة كلام وقعت فاعال كانت مرفوعة فيـصل إىل :  مثال

 ).كل فاعل مرفوع : ( حكم كيل وقاعدة عامة هي
أن يدخل املعلم الصف فيطلب من زيد أن يقرأ أسامء الطـالب ليعـرف احلـضور فلـام فعـل أعلمـه : مثال
 ).كل طالب الصف حارضون ( م الكيل النهائي وهو باحلك

فاالستقراء يف حقيقته يتكون من قضايا كثرية تتصفح للوصول إىل حكم شامل فاالستقراء يف مثالنا السابق 
 .إىل أن يصل إىل حكم هنائي... حيكم فيه عىل زيد بأنه حارض، وعمرو بأنه حارض، وعيل بأنه حارض

 حكام الرشعية للمياه فيجدها ثالثة طهور وطاهر ونجـس فيقـول امليـاه ثالثـةأن يستقري الفقيه األ: مثال
  .أقسام

واالستقراء مهم جدا يف العلوم وبسببه حصلت كثري من االكتـشافات فالكيميـائي والفيزيـائي والـصيديل 
إن املاء وغريهم جيرون جتارب عديدة ويتتبعون اجلزئيات ليستخرجوا يف النهاية قواعد يف العلوم كأن يقال 

 . درجة فإنه يتبخر، وأن كل معدن يتمدد باحلرارة١٠٠إذا بلغ 
 :ولالستقراء قسامن

 .تتبع مجيع اجلزئيات ال خيرج منها واحد: وهو االستقراء التام: أوال
كام يف استقراء طالب الصف، وهذا النوع من االستقراء يفيد اليقـني، ولكنـه قليـل وال جيـري إال فـيام لـه 

 . ةجزئيات حمدود
 . كثري من اجلزيئات ال كلهاتبعت: وهو االستقراء الناقص: ثانيا
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 .وقد قالوا إنه يفيد الظن جلواز أن تكون اجلزئيات التي مل تتصفح ختالف يف حكمها للجزئيات املتصفحة
أن يتتبع الناظر احليوانات فيجد أن اإلنسان حيرك فكه األسفل عند املضغ، واألسد والفرس والغزال : مثال

 .واحلامر وغريها كذلك فيصل إىل نتيجة هي أن كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ
ولكن تبني أن هذا احلكم غري تام ألن التمساح حيرك فكه األعىل عند املضغ، فلـذا ال يفيـد هـذا النـوع إال 

 .الظن
يرسى من اجلسم، فـيحكم أن يتتبع الطبيب أفراد اإلنسان فيتتبع األلوف فيجد أن قلوهبم يف اجلهة ال: مثال

 .بأن كل إنسان يكون قلبه يف اجلهة اليرسى من جسمه
 .ولكن تبني أن هذا احلكم غري تام ألن بعض أفراد اإلنسان تكون قلوهبم يف اجلهة اليمنى من اجلسم

 :ثم االستقراء الناقص نوعان
 .ّاستقراء معلل -١
 .ّاستقراء غري معلل -٢

 .مد يف تعميم أحكامه عىل وجود علة يف كل جزئياتهما يعت: ّفاالستقراء املعلل هو
 .  ما ال يعتمد يف تعميم أحكامه عىل وجود علة يف كل جزئياته: واالستقراء غري املعلل هو

 أن جيري العامل اختبارا عىل األشياء املشتعلة ويمنع عنها اهلواء فال تشتعل ويكرر االختبار عـىل أكثـر :مثال
األوكسجني سبب االشتعال وبانقطاعه ال تشتعل : ( م احلكم وخيرج بقاعدة هيمن عينة ثم يصل إىل تعمي

 ).املواد 
فهنا عىل أي أساس عمم احلكم فهل اختربت كل املواد املـشتعلة ويف كـل الظـروف حتـى يـصل إىل هـذه 

ِال ولكن بام أن العـامل اكتـشف العلـة وهـي األوكـسجني وعلـم أن طبيعـة االحـرتاق : النتيجة ؟ اجلواب
 .ًواالشتعال واحدة وهي متوقفة عىل األوكسجني فإذا لن تشتعل املواد بدون أوكسجني

فهذا النوع ال مانع أن يفيد اليقني إذا وقف عىل العلة وعلم أهنا متحققة يف كل اجلزئيـات وال ختـتص مـادة 
 .دون مادة بيشء يمنع حتقق العلة فيها

 .وهذا النوع هو أساس العلوم وبه تعمم القواعد
 .عند التأمل يف هذا النوع من االستقراء نجد أنه يعتمد اعتامدا كامال عىل التمثيل الذي سبق رشحهو
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بعدما يستقري الشخص بعض األشياء ويعلم أن سبب احتاد حكمها هو وجود علـة مـا ويعلـم أن :  بيانه
ستقر مثـل األشـياء التـي فتلك األشـياء التـي مل تـ: األشياء التي مل يستقرهيا تتوفر فيها نفس العلة، فيقول

استقريت الحتادمها يف العلة مما جيعل حكمهام واحدا فيعمم حينئذ، وهذا مما يؤكـد أمهيـة التمثيـل وخطـأ 
 .التقليل من شأنه

كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ، فهذا االستقراء ناقص وهو مل يعتمد عىل علة يعتمد عليها : مثال
 الظن، فإن وقفنا عىل جزئية ختالف ذلك احلكم فستنتقض القاعدة ويعلم أهنـا يف تعميم احلكم فال يفيد إال

 .خاطئة وأن الصواب أن يقال أكثر احليوانات حترك فكها األسفل عند املضغ
 .وإن فرض أهنا مل تنتقض فيبقى االحتامل قائام فال نظفر بغري الظن
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  )أسئلة( 
 

 قراء وما هي أقسامه؟ يف ضوء ما تقدم ما هو االست-١
  هل يمكن أن يفيد االستقراء اليقني بني هذا؟-٢
  مثل بمثالني لالستقراء؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني نوع االستقراء من حيث كونه تاما أو ناقصا معلال أو غري معلل فيام يأيت
  كل يشء يقذف إىل األعىل يرجع إىل األرض؟-١
  نات ؟الفيتامي كل إنسان حيتاج لصحته إىل -٢
  كل خلفاء الرسول صىل اهللا عليه وسلم حكموا بالعدل؟-٣
  كل ما يف بستان زيد إما النخيل وإما الربتقال؟-٤
  أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عرش يوما؟-٥
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 ) خامتة يف رشط الدليل ( 
 

 دليل بخصوصه وما يشرتط فيه ّ تبني لك أن الدليل أربعة أقسام وقد حتدثنا بالتفصيل عن ما يتعلق بكلقد
 .كرشوط األشكال األربعة، ونريد أن نبني هنا ماذا يشرتط يف الدليل إمجاال من غري تعلق بدليل خاص

 أي كلام وجد الدليل وجد املدلول، فإذا وجـد الـدليل ومل االطرادفالذي يشرتط يف كل دليل كيفام كان هو 
 . لهيوجد معه مدلوله فهذا هو االنتقاض وهو مبطل

أما االنعكاس وهو أنه كلام عدم الدليل عدم املدلول، فال يشرتط ألنه قد يكون للمدلول أكثر من دليل فإذا 
 .فقد أحد األدلة مل يلزم أن يفقد الباقي

من أدلة األسامء قبول أل املعرفة نحو الرجل، فكل لفظ يقبلها فهو اسم فإذا وجد لفظ يقبلها ولـيس : مثال
ن ذلك الدليل غري صالح لالستدالل به، ولكن ال يلزم من عـدم قبـول بعـض األلفـاظ باسم فهذا يعني أ

 .ألداة التعريف أهنا غري اسم ألهنا قد تقبل غريها من األدلة كحروف اجلر والتنوين
 هو أن الدليل ملزوم واملدلول الزم له فيلزم من وجـود امللـزوم وجـود الزمـه - كام بيناه-والرس يف ذلك 
د، وال يلزم من عدم امللزوم عدم الزمه وهو االنعكاس ألنه قد يتحقـق مـع غـريه إال إذا كـان وهو االطرا

 .امللزوم والالزم متساويني فال بد من االطراد واالنعكاس كطلوع الشمس ووجود النهار
 .أفاده اإلمام أبو العباس يرمحه اهللا
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 " خمططات توضيحية "
 

 االستقراء
 

  تام                      ناقص                                                                                               

 )يفيد اليقني                                                           ( 
            معلل                  غري معلل                                                                  

 )يفيد الظن )           ( قد يفيد اليقني                                                                     ( 
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 )خالصة الباب (  
 

 .ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل
 :وهو أربعة أقسام

 . وقد تقدم بيان االقرتاينيقياس املتعارف وهو اقرتاين واستثنائال: األول
 .ما مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها: وأما االستثنائي فهو

 .متصل، ومنفصل: وهو قسامن
 .ّما تكون كرباه قضية رشطية متصلة وصغراه قضية محلية مصدرة بلكن: فاالستثنائي املتصل
 :وله رضبان منتجان

 .دم ينتج التايل استثناء املق-أ
 . استثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم-ب

 .ّما تكون كرباه رشطية منفصلة وصغراه قضية محلية مصدرة بلكن: واالستثنائي املنفصل
 .وتلك الرشطية املنفصلة إما أن تكون حقيقة أو مانعة مجع أو مانعة خلو

 :فإذا كانت حقيقية فله أربع رضوب منتجة
 .دم ينتج نقيض التايل استثناء املق-أ
 . استثناء التايل ينتج نقيض املقدم-ب
 . استثناء نقيض املقدم ينتج نفس التايل-ج
 . استثناء نقيض التايل ينتج نفس املقدم-د

 : وإذا كانت مانعة مجع فله رضبان منتجان
 . استثناء املقدم ينتج نقيض التايل- أ
 . استثناء التايل ينتج نقيض املقدم-ب

 :نت مانعة خلو فله رضبان منتجانوإذا كا
 . استثناء نقيض املقدم ينتج نفس التايل-أ
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 . استثناء نقيض التايل ينتج نفس املقدم-ب
قول مؤلف من قضايا متحدة املحمول يكـون متعلـق حممـول األوىل موضـوعا : قياس املساواة وهو: ثانيا

 .وهو يعتمد يف صدقه عىل قضية خارجية. للثانية
 .إثبات حكم يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: يل وهوالتمث: ثالثا

 .وهو يفيد الظن، وقد يفيد اليقني إن علمت العلة وحتققها يف الفرع وانتفت اخلصوصية واملانع
 .تتبع اجلزئيات للوصول إىل حكم كيل: االستقراء وهو: رابعا

 .وهو يفيد اليقني. فإن تتبعت كلها فهو استقراء تام
 :وهو قسامن. وإن تتبعت بعضها فهو استقراء ناقص

 . معلل وهو يفيد اليقني-أ
 . غري معلل وهو يفيد الظن-ب
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 " تعليقات عىل النص "
 

ِ والقياس االقرتاين إما أن يرتكب من محليتني كام مر، وإما من متصلتني كقولنا( ِ َّ َّ َ ُّ ًإن كانت الـشمس طالعـة: ُ ُ ِ 
ٌفالنهار موجود، وكلام كان النهار موجودا فاألرض مضيئة، ينتج إن كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة ً ٌ ً َُ ُُ ُ ٌِ ُ ُ. 

ِوإما مركب من منفصلتني كقولنا ِ ٌ ِكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفـرد : ّ ٍُ ُ ٌ ٌ ٌِ ّ ُّ ُ
ِينتج كل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو ُ ٌ ُّ ٍ ِ زوج الفردُ ُ. 

ِوإما من محلية ومتصلة كقولنا ٍ ٍ َِ َكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان جسم، ينـتج كلـام كـان هـذا : ّ ُ ٌ ً َُ ٌ ٍ
ٌإنسانا فهو جسم ً. 

........................................................................................................
ُّوالقيـاس االقـرتاين إمـا أن يرتكـب مـن (بيان القياس االقرتاين احلميل فلذا قـال املـصنف  قد سبق :أقول ُ

َّمحليتني كام مر   فاالقرتاين احلميل ليس فيه أي قضية رشطية، بخالف االقرتاين الرشطي فقد يـشتمل عـىل )َ
ِ وإما من متصلتني كقولنا: (احلملية مع الرشطية ولذا قال ِ ُإن كانت الشمس : َّ ٌطالعة فالنهار موجود، وكلام ِ ُ ً

ٌكان النهار موجودا فاألرض مضيئة، ينتج إن كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة  ً ٌ ً َُ ُُ ُِ وهذا قيـاس بـدهيي  )ُ
ٌوإمـا مركـب مـن  ( اإلنتاج من الشكل األول ألن احلد األوسط وقع تاليا يف الصغرى ومقدما يف الكـربى ّ

ِمنفصلتني كقولنا ّكل عدد إما ز: ِ ٍ ّوج أو فرد، وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفرد ينتج كل عدد إما ُ ٍّ ُِ ُُ ُ ُ ٌ ٌ ٌِ
ِفرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد ُ ُ يقصد بعبارة زوج الزوج هو أن يكون أنصاف العدد الزوجـي زوجيـا  ) ٌِ

نـصفها  فإهنا عدد زوجـي و٤ وهي عدد زوجي، ومثل ٤ فهي عدد زوجي وهلا نصفان مها الـ ٨أيضا مثل 
 عدد زوجي أيضا فهذا يسمى زوج الزوج أي أن داخل العدد الزوجي زوج أيضا، وأما زوج الفرد ٢وهي 

 وهـي ١٠ وهي عدد فردي، ومثـل ٣ وهلا نصفان مها الـ ٦فهو أن يكون أنصاف العدد الزوجي فرديا مثل 
 . وهي عدد فردي أي أن داخل العدد الزوجي عدد فردي٥عدد زوجي ونصفها الـ 

ِإما من محلية ومتصلة كقولناو( ٍ ٍ َِ َكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان جسم، ينتج كلـام كـان هـذا : ّ ُ ٌ ً َُ ٌ ٍ
ٌإنسانا فهو جسم   .فالقضية الصغرى رشطية متصلة والكربى، محلية) ً
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ِوإما من محلية ومنفصلة كقولنا  ٍ ٍ ٌكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقـسم بمتـس: ّ ٍّ ُ ٌُ ٌ ُاويني، ينـتج كـل ٍ ُ ِ
ِعدد إما فرد وإما منقسم بمتساويني ٌ ٌّ ِوإما من متصلة ومنفصلة كقولنا. ٍ ٍ ٍ ٌكلام كان هذا إنـسانا فهـو حيـوان، : ّ ً َ

ُوكل حيوان فهو إما أبيض أو أسود  ينتج كلام كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود ُ ُُ ًُ َ ٍُ. 
ُوأما القياس االستثنائي فالرشطية املوضوع ُ َة فيه إن كانت متصلة فاسـتثناء عـني املقـدم ينـتج عـني التـايل ُّ ُ ِ ِ ُ ً ْ ُْ ِ

ٌكقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان ٌ ٌ ً َ ُْ ِ. 
ُواستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فال يكون  ٌ ً َ ٍْ َِ ُ َ ُِ َ ِ ِ ُ

ِوإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عني أحد اجلزءين ينتج نقيض اجلزء الثاين كقولنـا. ناإنسا ِِ َ ُ ِ ِ ُ ً ً َّالعـدد إمـا : ْ ُ
ُزوج أو فرد لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس زوجا، واستثناء نقـيض أحـدمها ينـتج  َ ُ ٌ َ ُ ٌ ُ ٌ ٌِ ٍِ ُ

 ). َعني الثاين 
........................................................................................................ 

ِوإما من محلية ومنفصلة كقولنا( ٍ ٍ ُكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقسم بمتـساويني، ينـتج كـل : ّ ُ ُُ ٌ ٌِ ٌ ٍّ ٍ
ِعدد إما فرد وإما منقسم بمتساويني  ٌ ٌّ  . لكربى محلية فالصغرى هنا رشطية منفصلة، و ا)ٍ

ِوإما من متصلة ومنفصلة كقولنا( ٍ ٍ ُكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان فهو إمـا أبـيض أو أسـود  : ّ ُ ٍ ُ ٌ ً َ
ُينتج كلام كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود  ُُ ً  .فالصغرى متصلة والكربى منفصلة) َ

الستثنائي وهو ما ذكـرت فيـه النتيجـة أو نقيـضها ّثم ملا أهنى الكالم حول القياس االقرتاين بدأ بالقياس ا
َوأما القياس االستثنائي فالرشطية املوضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء عـني املقـدم ينـتج عـني : (فقال ُ ُِ ِ ُ ُ ًّ ْ ُ ُْ ِ

ٌالتايل كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان ٌ ٌ ً َ ُْ املقدم فهنا استثنينا عني ونفس  ) ِ
َواستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم كقولنـا إن كـان هـذا (وهو اإلنسان فأنتج عني التايل وهو حيوان  ْ ِ ِ َ ُ ِ ِ ُ

ُإنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فال يكون إنسانا  ٌ ًٍ َ ُ  .وبقي رضبان عقيامن بينامها يف الرشح )َ
ِوإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عني أحد اجل( ِ ُ ً ً ِزءين ينتج نقيض اجلزء الثاين كقولناْ ِ َ ُ ٌالعدد إمـا زوج أو : ِ َُّ

َفرد لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس زوجـا، واسـتثناء نقـيض أحـدمها ينـتج عـني  ُ َ ُ ٌ َ ُ ٌ ُ ٌِ ٍِ ُ
انعـة اخللـو ّ مثل لكنه ليس بزوج فهو فرد أو لكنه ليس بفرد فهو زوج ومل يبني حال ممانعة اجلمع وم)الثاين

 .واهللا أعلم. اختصارا وإلمكان معرفتهام بالتأمل بالقياس عىل احلقيقية



 -٢٦٠ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس األربعون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف يكون الشكل األول من االقرتاين الرشطي؟-١
 .يكون احلد األوسط فيه تاليا يف الصغرى، ومقدما يف الكربى

 هي أنواع القياس االقرتاين الرشطي؟   ما -٢
ما تركب من متصلتني، ما تركب من منفصلتني، ما تركب من متصلة ومنفصلة، ما تركـب مـن : مخسة هي

 .متصلة ومحلية، ما تركب من منفصلة ومحلية
 ؟ تنيمن منفصلو، تنيكب من متصلر مثل بمثالني من عندك لقياس م-٣

 وكلام قلت احلـوادث -تبع السائقون إرشادات املرور كلام قلت احلوادث اكلام: مثال املركب من املتصلتني
 . فكلام اتبع السائقون إرشادات املرور صار الشارع أكثر أمانا-صار الشارع أكثر أمانا

 ودائام إما أن يكون الذايت جنـسا أو -دائام إما أن يكون الكيل ذاتيا أو عرضيا: ومثال املركب من املنفصلتني
 .  فدائام إما أن يكون الكيل جنسا أو فصال أو نوعا أو عرضيا-وعافصال أو ن

 
 :التامرين

 :ّاستخرج النتائج من األقيسة الرشطية اآلتية وبني نوعها
 وكل من بدل اهللا جلـده يف النـار فـسيزداد - كلام نضجت جلود الكفار يف النار بدهلم اهللا جلودا غريها-١

  .متصلة ومحليةمركب من . النار فسيزدادون عذابافكلام نضجت جلود الكفار يف  عذابا؟
فكلـام أوقـدوا نـارا   وكلام أطفأ اهللا نار احلـرب توقـف رشهـا؟- كلام أو قدوا نارا للحرب أطفأها اهللا-٢

 .  مركب من متصلتني.للحرب توقف رشها
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 سـابقا يف اخلـريات أو  ودائام إما أن يكون املؤمن مقتصدا أو- دائام أما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا-٣
مركـب مـن . فدائام إما أن يكون اإلنسان مقتصدا أو سابقا يف اخلريات أو ظاملا لنفسه أو كافرا ظاملا لنفسه؟
 .منفصلتني

فـدائام إمـا أن يكـون   وكل عمل مردود فـال ثـواب فيـه؟- دائام إما أن يكون العمل مقبوال أو مردودا-٤
 . من منفصلة ومحليةمركب. العمل مقبوال أو ال ثواب فيه

فكلام كان اللفظ يقبـل أل   ودائام إما أن يكون االسم معربا أو مبنيا؟- كلام كان اللفظ يقبل أل فهو اسم-٥
 .مركب من متصلة ومنفصلة. فهو إما أن يكون معربا أو مبنيا

 
 )الدرس الواحد واألربعون ( 

 :األسئلة
  يرتكب؟ يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي ومم-١

، ويرتكـب مـن رشطيـة كـربى، ومحليـة صـغرى ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: القياس االستثنائي هو
 .ّمصدرة بلكن

  ما هو أساس عمل القياس االستثنائي املتصل؟-٢
 .التالزم بني املقدم والتايل فتنطبق عليه قواعد التالزم

 ستثنائي املتصل؟ وغري املنتجة يف القياس االة ما هي الرضوب املنتج-٣
 .استثناء عني املقدم ينتج عني التايل، واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم: له رضبان منتجان مها 

   . نقيض التايل، واستثناء نقيض املقدم ال ينتج عني املقدماستثناء عني التايل ال ينتج: وله رضبان عقيامن مها
 

 :التامرين
 :لتالية وبني نوع الرضباستخرج النتائج من األقيسة ا

. َفلست غليظ القلـب لكنهم مل ينفضوا من حولك؟ - ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك-١
 .استثناء نقيض التايل أنتج نقيض املقدم



 -٢٦٢ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 لكنه مل تفتح عليهم بركـات - لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض-٢
 .استثناء نقيض التايل أنتج نقيض املقدم. فلم يؤمنوا ويتقواض؟ من السامء واألر

 لكـن الزنـا قـد فـشا فـيهم؟ - إذا كثر الزنا بني الناس فشت فيهم األمراض التي مل تكن يف أسـالفهم-٣
 .استثناء عني املقدم أنتج عني التايل. األمراض التي مل تكن يف أسالفهمفيهم فكثرت 

. فـسلط اهللا علـيهم عـدوهم لكنهم تركوا اجلهاد؟ - سلط اهللا عليهم عدوهم إذا ترك املسلمون اجلهاد-٤
 .استثناء عني املقدم أنتج عني التايل

 
 )الدرس الثاين واألربعون ( 

 : األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي املنفصل؟-١

 .ما تركب من رشطية منفصلة هي الكربى ومحلية مصدرة بلكن هي الصغرى
  ما هي الرضوب املنتجة يف كل قسم من أقسام املنفصلة؟-٢

 . إثبات املقدم يقتيض انتفاء التايل-١: فهذه هلا أربعة رضوب منتجة هي. مانعة مجع وخلو معا: أوال
 نفـي التـايل يقتـيض ثبـوت -٤.  نفي املقدم يقتيض ثبـوت التـايل-٣.  إثبات التايل يقتيض انتفاء املقدم-٢

 . املقدم
 إثبـات التـايل -٢.  إثبات املقدم يقتيض انتفـاء التـايل-١: فهذه هلا رضبان منتجان. انعة اجلمع فقطم: ثانيا

 . يقتيض انتفاء املقدم
 نفي التايل يقتـيض -٢.  نفي املقدم يقتيض ثبوت التايل-١: فهذه هلا رضبان منتجان. مانعة اخللو فقط: ثالثا

 . ثبوت املقدم
  من أقسام القياس االستثنائي املنفصل؟ مثل بمثال من عندك لكل قسم-٣

 .إما أن يكون احلاكم عادال أو ظاملا لكنه عادل فهو ليس بظامل:  احلقيقية
 .إما أن يكون الزواج واجبا أو مندوبا لكنه واجب فهو ليس بمندوب: مانعة اجلمع
 .       جبإما أن يكون الزواج غري واجب أو غري مندوب لكنه مندوب فهو غري وا: مانعة اخللو
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  :التامرين
 :صغ قياسا وبني نوع الرضب املنتج وغري املنتج من األمثلة التالية

  يكون اإلنسان حرا أو عبدا؟ إما أن-١
 .املقدم أنتج نقيض التايلعني استثناء . لكنه حر فهو ليس بعبد 
 .التايل أنتج نقيض املقدمعني استثناء . لكنه عبد فهو ليس بحر وأ 
 .استثناء نقيض املقدم أنتج عني التايل. بحر فهو عبدلكنه ليس  وأ
 .استثناء نقيض التايل أنتج عني املقدم. لكنه ليس بعبد فهو حر وأ
  إما أن يكون اللفظ اسام أو فعال؟-٢

 .استثناء عني املقدم أنتج نقيض التايل. لكنه اسم فهو ليس بفعل
 . نقيض املقدماستثناء عني التايل أنتج. أو لكنه فعل فهو ليس باسم
 .استثناء نقيض املقدم ال ينتج عني التايل. أو لكنه ليس باسم فال ينتج
  .استثناء نقيض التايل ال ينتج عني املقدم. أو لكنه ليس بفعل فال ينتج

  إما أن يكون اللفظ غري اسم أو غري فعل؟-٣
 . استثناء نقيض املقدم أنتج عني التايل.لكنه اسم فهو غري فعل

 . استثناء نقيض التايل أنتج عني املقدم. فعل فهو غري اسمأو لكنه
 . استثناء عني املقدم ال ينتج نقيض التايل.أو لكنه غري اسم فال ينتج
   . استثناء عني التايل ال ينتج نقيض املقدم.أو لكنه غري فعل فال ينتج
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 )الدرس الثالث واألربعون ( 
 :األسئلة

 وجه الشبه والتاميز بني قياس املساواة والقياس املتعارف عليه؟ يف ضوء ما تقدم ما هي أ-١
 .وجه الشبه بينهام تركبهام من مقدمتني متى سلمتا لزم عنهام قول آخر

وأوجه التاميز أن قياس املساواة ال حد أوسط فيه، وهو يعتمد عىل مقدمة خارجيـة يتوقـف عليهـا صـدقه 
 .عارف عليهويصح تركبه من شخصيتني، بخالف القياس املت

 ّ بني كيف يتوقف قياس املساواة عىل املقدمة اخلارجية؟-٢
 .نأيت بمثال فنراه يصدق لصدق مقدمته اخلارجية نحو زيد أفضل من عمرو وعمرو أفضل من سعيد

ونأيت بمثال آخر عىل نفس صورة القياس فنراه ال يصدق لكذب مقدمته اخلارجية نحو زيـد عـدو لعمـرو 
 .وعمرو عدو لسعيد

  مثل بمثالني من عندك لقياس مساواة؟-٣
 . فاألسد أقوى من الذئب- والنمر أقوى من الذئب-األسد أقوى من النمر

 . فالصالة أهم من املباحات- واملندوبات أهم من املباحات-الواجبات أهم من املندوبات
 
 :تامرينال

 :استخرج النتائج من األقيسة التالية
 .فأبو بكر أفضل من عثامنأفضل من عثامن؟  وعمر - أبو بكر أفضل من عمر-١
 .فمكة أفضل من بيت املقدس واملدينة أفضل من بيت املقدس؟ - مكة أفضل من املدينة-٢
 .فالرشك باهللا أشد حرمة من الزنا والقتل أشد حرمة من الزنا؟ - الرشك باهللا أشد حرمة من القتل-٣
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 )الدرس الرابع واألربعون ( 
 :األسئلة

 وء ما تقدم ما هو التمثيل وما هي أركانه؟ يف ض-١
أصل وفـرع :  وأركانه أربعة.إثبات حكم  يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: التمثيل

 .وعلة وحكم
  ما هي أمهية التمثيل وهل يفيد اليقني أو الظن وضح ذلك؟-٢

 .ل فهو وسيلة من وسائل االستداللأمهية التمثيل تكمن يف استخراج حكم للفرع بالقياس عىل األص
 .وهو يفيد الظن غالبا وقد يفيد اليقني يف بعض املوارد

  مثل بمثالني من عندك للتمثيل؟-٣
 .  فاستعامل البنادق جائز- واستعامل السهام جائز-استعامل البنادق يف احلرب حيصل به الدفع كالسهام
 - واسـتعامل حليـب األم نـافع للطفـل-حليـب األمحليب األطفال الصناعي حيوي عىل القيم الغذائية ك

 . للطفلفاستعامل احلليب االصطناعي نافع
 

 :التامرين
 :ِّاجعل ما ييل متثيال ووضح أركانه

 فرضب - والتأفف حرام-رضب الوالدين إيذاء هلام كالتأفف  لإليذاء كالتأفف؟ حيرم رضب الوالدين-١
 .احلرمة: اإليذاء، احلكم: ب، العلةالرض: التأفف، الفرع: األصل .الوالدين حرام

 -الكاكـاو حيتـوي عـىل الكـافيني كـالقهوة الكاكاو ينفع يف التنبيه الحتوائه عىل الكـافيني كـالقهوة؟  -٢
: االحتواء عـىل الكـافيني، احلكـم: الكاكاو، العلة: القهوة، الفرع: األصل . فالكاكاو منبه-والقهوة منبهة

 .التنبيه
جلبس يمنـع العـضو املكـسور مـن ايت العضو املكسور ملنعه من احلركة كاخلشب؟   اجلبس ينفع يف تثب-٣

اجلـبس، : اخلشب، الفـرع: األصل .س نافع للمكسورب فاجل- واخلشب نافع للمكسور-احلركة كاخلشب
 .نافع للكسور: منع احلركة، احلكم: العلة
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 )الدرس اخلامس واألربعون ( 
 :األسئلة

 ستقراء وما هي أقسامه؟ يف ضوء ما تقدم ما هو اال-١
تام، وناقص، والناقص يكون معلـال وغـري : وله قسامن. تتبع اجلزئيات للوصول إىل حكم كيل: االستقراء

 .معلل
 ّ هل يمكن أن يفيد االستقراء اليقني بني هذا؟-٢

 .االستقراء التام يفيد اليقني، والناقص يمكن أن يفيده إذا كان معلال
 ء؟ مثل بمثالني لالستقرا-٣

 .معرفة عدد نفوس البرش: مثال االستقراء التام
 معرفة أن كل فاعل مرفوع فلم يتم استقراء كل كالم العرب بحيث ال خيرج عنه :ومثال االستقراء الناقص

  .  مثال واحد
 

 :التامرين
 : حيث كونه تاما أو ناقصا معلال أو غري معلل فيام يأيتّبني نوع االستقراء من

 .استقراء ناقص معللىل األعىل يرجع إىل األرض؟  كل يشء يقذف إ-١
 .استقراء ناقص معلل الفيتامينات ؟ كل إنسان حيتاج لصحته إىل -٢
 .استقراء تام كل خلفاء الرسول صىل اهللا عليه وسلم حكموا بالعدل؟ -٣
 .استقراء تام كل ما يف بستان زيد إما النخيل وإما الربتقال؟ -٤
 .استقراء ناقص غري معللأكثره مخسة عرش يوما؟  أقل احليض يوم وليلة و-٥
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 )الباب الثامن وفيه ثامنية دروس ( 
 

 ) واألربعون دس السادرسال( 
 

 مواد األدلة
 

القيـاس : َقد علمت أن الدليل هو املقصود األهم يف بحـث التـصديقات، وقـد قـسمناه إىل أربعـة أقـسام
 .الستقراءاملتعارف عليه، وقياس املساواة، والتمثيل، وا

 .وهذا هو التقسيم األول للدليل وهو تقسيم بحسب الصورة
 .وهناك تقسيم آخر وهو تقسيم بحسب املادة

، كـأن يكـون ذا حـد أوسـط  ورشوط إنتاجـهطريقة صياغة الدليل وكيفيـة تأليفـه: ونعني بصورة الدليل
 .ويكون من الشكل األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع

 .، أي نفس القضايا هل هي صادقة أو المقدماته التي يبتني منها: يل هيونعني بامدة الدل
 .فنحن نحتاج تارة للبحث يف الدليل من جهة الصورة وقد تقدم البحث يف ذلك، وتارة من جهة املادة

 .، وله مادة وهو القامش املعني الذي خياط منه الثوباكام أن الثوب له شكل وصورة خياط عليه
 . فزيد صاهل- وكل ناهق صاهل-زيد ناهق: مثال

فهذا القياس لو نظرنا إليه من جهة صورته لوجدناه من الشكل األول ألن األوسط وهو نـاهق حممـول يف 
 .الصغرى وموضوع يف الكربى، وصغراه موجبة، وكرباه كلية فقد توفرت فيه رشوط اإلنتاج

يس من جهة صورة الـدليل، ولكـن مـن وأما من جهة مادته فهو قد تألف من مقدمات كاذبة فاخللل هنا ل
 .جهة مادته، ولكي يستقيم الدليل ال بد أن يستقيم من جهة الصورة، ومن جهة املادة

قـول : ونحن يف البحث األول مل نكن هنتم باملادة ألن غرضنا متعلق باهليئة ولذا قـالوا يف تعريـف القيـاس
 فـسينتج القيـاس  عنـد النـاظرصـدقها لزم عنها قول آخر، أي لو فرض متى سلمتمركب من مقدمات 

 .نتيجة صادقة



 -٢٦٨ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 .أما كون القضية صادقة يف نفسها أو غري صادقة فهذا مرتبط بامدة القياس
ففي صورة القياس نبحث عن طريقة تأليف الدليل ورشوط اإلنتاج، ويف مادة الدليل نبحـث عـن صـدق 

 .املقدمة يف نفسها أو عدم صدقها
 .تكون يقينية، وقد تكون غري ذلكومواد األدلة ومقدماهتا قد  

 .قد تكون نظرية، وقد تكون رضوريةواليقينيات 
 .ما حيتاج لدليل:  هو- كام سبق-فالنظري

 . فسيدنا حممد جيب طاعته- وكل رسل اهللا جيب طاعتهم-سيدنا حممد رسول اهللا: مثال
 ):مادتان ( فهذا القياس من الشكل األول وله مقدمتان 

د رسول اهللا وهذه قضية نظرية يقينية ألنه قد قام الدليل القاطع والربهان الـساطع عـىل سيدنا حمم: األوىل
 .صدقها كام هو مقرر يف كتب العقائد

 .كل رسل اهللا جيب طاعتهم، وهذه قضية نظرية يقينية أيضا ألنه قد أقيم عليها الدليل: الثانية
هيي اإلنتـاج فالنتيجـة يقينيـة ال ريـب فيهـا وال ن وقد صيغتا من الشكل األول بدافبام أن القضيتني يقينيت

 .شك
 .ما ال حيتاج لدليل: وأما الرضوري فهو

 :وللرضوري أقسام هي
 .التي حيكم فيها العقل بمجرد تصور طرفيها والنسبة: األوليات وهي: أوال
تمعـان وال النقيضان ال جيتمعان، فمن تصور معنى النقيضني وفهم معنى االجتامع جزم بـأهنام ال جي: مثال

 .حيتاج ألي يشء آخر سوى تصور أطراف القضية
فـسيجزم أن واألكـرب الكل أكرب من جزئه، فمن عرف ما هو املقصود بالكل وعرف املقصود باجلزء : مثال

 .الكل أكرب من جزئه
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة احلس: املحسوسات وهي: ثانيا
ور معنى الشمس ومعنـى مـرشقة والنـسبة بيـنهام كـي جتـزم الشمس مرشقة، فهنا ال يكفي أن تتص: مثال

 .بصدق القضية ألنك ال بد أن تشاهد إرشاق الشمس بعينك كي تصدق بذلك
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 .أنا جائع، فأنت هنا تصدق هبذه القضية ألهنا حتكي عن أمر حتسه بوجدانك وتعيشه واقعا: مثال
 . الظاهر أو احلس الباطنفال فرق يف املحسوسات بني توقف اجلزم بصحة القضية عىل احلس

التي حيكم فيها العقل بمعونة السامع من مجع كثري يستحيل يف نظر العقل أن يتفقـوا : املتواترات وهي: ثالثا
 .عىل الكذب

مثال أبو بكر الصديق هو اخلليفة األول، فهذه ال يصدق العقل هبا بمجرد تصور معناها بل حيتاج مع ذلك 
في أن يسمع من واحد أو اثنني أو ثالثة كي يصل إىل اليقني بل ال بد أن يصله إىل احلس وهو السامع وال يك

 .اخلرب من مجع كثري يستحيل معه االتفاق عىل الكذب
 . أيلول١١أبراج أمريكا نسفت يف أحداث : مثال

ِفهذه الوقعة من شاهدها فهي عنده من احلسيات، ومن سمع هبا من مجع كثري فهي متواترة عنده َ   . 
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار: املجربات وهي: بعا را

البنج خمدر، فهذه القضية حكم بصدقها العقل اعتامدا عىل التجربة والتكـرار فـال يكفـي أن يـشاهد : مثال
 .حصول اخلدر به مرة أو مرتني بل ال بد من التكرار إىل أن يقطع بذلك

 . التجربة والتكرارالسم قاتل، فهذه حيكم هبا العقل بسبب: مثال
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما الفرق بني صورة القياس ومادته؟-١
  ما الفرق بني الرضوريات األربع التي مرت عليك؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الرضوريات؟-٣
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 ) السابع واألربعون درسال( 
 

ِاحلدسيات ْ َ 
 

ٍقد علمت أن الدليل له صورة ومادة، وأن مادة الدليل قد تكون يقينية وقد تكـون غـري يقينيـة، وأن املـادة  ً ُ َِ َ ٌ ٌ َ
ًاليقينية قد تكون أولية حيكم هبا العقل بمجرد تصور أطراف القضية، وقد تكون حـسية حيكـم هبـا العقـل  ًِ

ر أو باطن، وقد تكون متواترة حيكم هبا العقل بواسطة السامع من كثـرة يـستحيل معهـا بواسطة حس ظاه
 . حيكم هبا العقل بواسطة مشاهدة متكررة لنفس النتيجةةاالتفاق عىل الكذب، وقد تكون جتريبي

 : وقد بقي قسامن من أقسام الرضوريات ومها
َّاحلدسيات: أوال ِ ْ َ. 
َّالفطريات: ثانيا ِ ْ ِ. 

َّفاحلدسي ِ ْ  .من غري فعل من اإلنسانليشء حيصل التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار : ات هيَ
فهي كاملجربات حتتاج ملشاهدات متكررة لتدل عىل أن هذا اليشء متسبب من يشء آخر إال أهنا خارجة عن 

 .فعل اإلنسان ومقدوره
نزل مستوى املاء يف النهـر يف وقـت مـا زيد له بستان مطل عىل هنر وله فيه بئر، وصار يشاهد أنه كلام : مثال

 ).ارتفاع ماء البئر سببه انخفاض ماء النهر ( كلام ارتفع مستوى املاء يف البئر، فانتقل ذهنه مبارشة إىل أن 
فهنا حكم العقل بمعونة التكرار لظاهرة ارتفاع ماء البئر عند انخفاض ماء النهر أن ذلك االرتفـاع حـصل 

وانخفاض املـاء ليـسا مـن فعـل اإلنـسان وال حيتـاج ليتـدخل وجيـرب مـاذا بسبب االنخفاض، وارتفاع 
 .سيحصل كام يف املجربات

 .ظاهرة وقعت فريبط الذهن بينها وبني أمر آخرمشاهدات لفاحلدسيات هي عبارة عن 
 :وعند التأمل نجد أن احلدسيات كي حتصل ال بد من توفر جمموعة من األمور هي

 .دا كظاهرة من الظواهر الطبيعية أن يرى الناظر أمرا مشاه-١
 . أن يتكرر مشاهداته له كي يعلم أهنا حالة مطردة-٢
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 . أن يعزو هذه الظاهرة إىل أمر هو السبب يف حصول تلك الظاهرة-٣
 . أن يكون هنالك عالمة قادته إىل الربط بينهام-٤
 .ة كي ال يكون نظريا أن حيصل ذلك الربط بدون فكر وتأمل وطلب دليل بل تذعن به النفس مبارش-٥
 . أن ال يكون تأثري السبب يف تلك الظاهرة أمرا مشاهدا ألهنا حينئذ تكون من املحسوسات-٦

مثل أن يرى شخص املطر ينزل وهو يبلل األرض فيقول ابتالل هذه األرض بسبب املطر فهذه ليست مـن 
وسات فال بـد يف احلـدس مـن احلدسيات بل هي أمر مشاهد أو أن يرى النار وهي حترق الورق فهذه حمس

 .نوع استنباط
أن يرى الناظر القمر والشمس ويرى أنه تارة يصري هالال وتارة يصري قرصا كامال فتارة يصغر وتارة : مثال

يكرب من بداية الشهر إىل هنايته، ويالحظ أن ذلك حيصل بسبب قرب القمر من الشمس فكلام اقرتب منهـا 
ها كلام صغر حتى يصري كاخليط فينتقل ذهنه بسبب هذه املشاهدات إىل أن توسع وكرب القمر وكلام ابتعد عن

 .نور القمر مستفاد من الشمس وليس من ذاته
فهنا تكررت املشاهدات لظاهرة خارجة عن فعل اإلنسان وهي اختالف ضوء القمر عند قربه وبعـده مـن 

 . مر سببه هو الشمسالشمس  فانتقل ذهن زيد بال حاجة إىل وقت يفكر فيه إىل أن نور الق
أو أن يرى الناظر أنه يف حالة توسط األرض بني الشمس والقمر حتـصل حالـه اخلـسوف للقمـر ممـا يـدل 
 .بوضوح أن نور القمر ليس من نفسه بل من الشمس فلام حجبت الشمس عن القمر انمحق ضوء القمر

اهرة هي خسوف القمر عند توسط فهنا لو أردنا أن نستخرج عنارص احلدس املذكورة سابقا لوجدنا أن الظ
األرض بينه وبني الشمس، وأنه كلام تكررت احلالة تلك حصل اخلسوف التام، وأن السبب هنا هو أن نور 
القمر مستفاد من الشمس، والذي دل عىل ذلك هو االنخساف عند احليلولة، وأن ذلك هجـم عـىل نفـس 

 .ل واالستنباط ال أنه مشاهد فهذه هي احلدسياتاحلادس بال فكر وتأمل وأن ذلك التأثري أمر عرف بالعق
أن يرى الناظر األشياء العالية كالسفن يرى من بعيد أعاليها فقط وكلام اقرتبت أخـذت تظهـر أكثـر : مثال

وتكررت هذه املشاهد عنده فانقدح يف نفسه مبارشة أن األرض كروية الشكل وصار هـذا الـشعور يقينـي 
 . تسكن معه النفس وتطمئن به
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أن يرى الناظر أن ثامر األشجار وغريها هتبط دائام وترجع إىل األرض مما يـدل عـىل وجـود اجلاذبيـة : ثالم
 . وأهنا هي سبب السقوط إىل األسفل

أن يرى الناظر يف صباح بعض أيام الشتاء أن زجاج النوافذ قد صار مبتال بال مطر يسقط وتكـررت : مثال
 .الرياح الباردة الرطبةهذه املشاهد عنده فجزم بأن سببها هي 

وهكذا نجد أن احلدسيات هي تفسري لبعض الظواهر وأنه قد استخدم العلامء احلدس لتفسري بعض األمور 
 .الكونية كاألمور الفلكية واحلوادث الطبيعية كالزالزل

فاحلدسيات هي ربط بني يشء مشاهد ويشء آخر عىل أن يكون األمر املـشاهد قـد نـتج مـن ذلـك الـيشء 
ر لوجود عالمة مشعرة بذلك الربط، وحتصل احلدسيات من غري تفكري واستدالل وإال لكانت نظرية اآلخ

 .وإنام هو أمر هيجم عىل النفس بسبب تلك املشاهدات املتكررة
 :تنبيهات
، فالدليل موجود بهتفكري االنتقال الدفعي إىل النتيجة بدون ترتيب دليل يف الذهن وال : احلدس هو: األول
 . حارض يف نفس احلادس من غري ترتيب للمقدمات وال شعور بهولكنه 
احلدس خيتص باحلادس فليس بالرضورة يشاركه يف غـريه، وهلـذا قـد يتوصـل شـخص إىل نتيجـة : الثاين

بواسطة احلدس فتكون القضية بالنسبة له من الرضوريات، وقد يتوصل إليها شخص آخر بالفكر والتأمل 
 .نسبة له من النظرياتوالتحليل فتكون القضية بال

قوة احلدس أحيانا يكون فطريا عند بعض الناس بسبب قوة الذكاء وحدة الذهن، وأحيانـا يكـون : الثالث
بسبب نوع ممارسة لنوع معني من العلوم فيحدس ذهنه هبا كالفلكي فهو حيدس بسبب ممارسة هلـذا العلـم 

ر القمر مستفادا من الشمس بيـنام ال حيـدس ومعاجلة لقضاياه حيدس ذهنه ببعض األمور الفلكية ككون نو
 .غريهم به كأهل النحو والرصف

قد ال يفيد احلدس أكثر من الظن أحيانا مثل أن يشاهد شخص إناء ماء وحوله رشاش ماء فيحدس : الرابع
ذهنه أي خيمن وحيزر بأنه الرشاش حصل من اإلناء، مع أن هذا غري الزم فلعله قد جاء شـخص بـامء مـن 

ر ورش املاء حول اإلناء فمثل هذا احلـدس ال يفيـد إال الظـن السـتناده إىل الظهـور فقـط أي أن مكان آخ
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الظاهر أن الرشاش حصل من اإلناء من غري وجود دليل يستند إليه بخالف احلدسيات السابقة فهي يقينية 
  .  تستند إىل دليل خفي مل يشعر به فتأمله

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة  (

 
  ما هي احلدسيات ؟  يف ضوء ما تقدم-١
  ما هي العنارص الرئيسية للحدسيات؟-٢
 ِّ مثل بمثال من عندك للحدسيات مع بيان انطباق عنارص احلدسيات عليه؟-٣
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 ) الثامن واألربعون درسال( 
 

   الفطريات  
 

 أن احلدسيات والفطريات مها القسامن األخريان للرضوريات الست وقد تقدم الكـالم مفـصال َقد علمت
 .عىل احلدسيات

 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن: وأما الفطريات فهي
بمعنى أنه بعد تصور طريف القضية والنسبة سيجزم الذهن ويوقن بالقضية لوجود دليـل حـارض ال حيتـاج 

سان كي يستحرضه ويفكر فيه بل هو موجود دائام وهلذا مل تعد هذه من النظريات ألن الدليل ال يطلـب اإلن
 . ويبحث عنه بالفكر والتأمل بل هو دائم احلضور فمتى تصور معنى اجلملة جزم هبا

ر  سميت هذه القضايا بالفطريات لرسوخ الدليل يف فطرة اإلنسان فال حيتاج لطلبـه عنـد تـصو أيضاوهلذا
 .القضية

والفرق بينها وبني األوليات أن األوليات ال حتتاج لدليل بعد تصور اجلملة بل هي بنفـسها كافيـة للجـزم 
 .بمضموهنا

األربعة زوج، فإن من تصور األربعة وتصور الزوجية جزم بأهنا زوج ولكن لوجود دليل مقارن هلذه : مثال
 .نقسم إىل متساويني فهو زوج فاألربعة زوجاألربعة تنقسم إىل متساويني وكل ما ي: القضية وهو

فهذا قياس من الشكل األول، ولكن اإلنسان حينام متـر عليـه قـضية األربعـة زوج ال يأخـذ وقتـا ليفكـر 
ويستحرض ذلك القياس ليجزم حينئذ أن األربعة زوج بل هـذا الـدليل حـارض يف نفـسه ال حيتـاج لطلبـه 

 . أن يشعر بهوألجل رسوخه يف ذهنه جيزم بالقضية من غري
 .فاألربعة زوج ألهنا تنقسم ملتساويني، وكوهنا كذلك حارض يف الذهن دائام عند تصور األربعة والزوج

األربعة تنقسم إىل متساويني، كانـت هـذه القـضية أوليـة وليـست فطريـة ألن األربعـة تنقـسم : وإذا قلنا
 .بمتساويني بنفسها ال لوسط حارض
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إىل متساويني فهو زوج، فهذه أولية ألهنا ال حتتاج لوسط فالذهن جيزم هبـا بـال كل ما ينقسم : وكذا إذا قلنا
 . فظهر الفرق بني الفطريات واألولياتمعونة دليل حارض بل هي بنفسها كافية

زم هبـا بـسبب وسـط جـ هالثالثة فرد، فهذه القضية فطرية جيزم هبا العقل مبارشة بعد تصورها ولكن: مثال
 الثالثة ال تنقسم إىل متساويني وكل ما ال ينقسم إىل متساويني فهو فـرد، فالثالثـة حارض يف الذهن وهو أن

 .فرد
وأيضا نقول إن كون الثالثة ال تنقسم إىل متساويني قضية أولية، وكذا قضية كل ما ال ينقسم إىل متـساويني 

 .فهو فرد
 .لبالفطريات تعتمد عىل قياس أويل ولكنه حارض يف الذهن دائام بال فكر وطف

 .االثنان نصف األربعة، فهذه قضية بدهيية واضحة من تصورها جزم هبا مبارشة: مثال
 .زم العقل هبا ال لذات القضية ولكن لدليل حارض دائامجيولكن عند التأمل يظهر أهنا من الفطريات أي 

قـسم عـدد إليـه  وكل ما ين-االثنان عدد انقسمت األربعة إليه وإىل قسم آخر يساويه: وهذا الدليل هنا هو
 . فاالثنان نصف ذلك العدد وهو األربعة-وإىل قسم آخر يساويه فهو نصف ذلك العدد

 .بمعنى ألن االثنني هي أحد قسمي األربعة املتساويني فهي نصف األربعة
فقولنا ألن االثنني كذا هذا وسط ودليل ولكنه حارض دائام وال يطلبه اإلنسان بالتفكري والتأمل لكـي جيـزم 

 .االثنني نصف األربعةبأن 
 . أقسام متساوية للتسعة كانت الثالثة ثلث التسعة٣الثالثة ثلث التسعة فألن الثالثة هي أحد : مثال

وهكذا يف كل نسب األعداد التي تكون قريبة إىل الذهن هي من مصاديق الفطريـات ألهنـا حتتـاج لوسـط 
 .حارض يكون يف نفسه أوليا

 : نتأمل يف حال الفطريات لوجدنا اآليتلو أردنا أنوبعد هذه األمثلة 
، فمتى تـصور النـاظر املوضـوع وتـصور يف الفطريات يكون املحمول الزما للموضوع يف عامل الذهن -١

 .املحمول سيجزم أن املحمول الزم من لوازم املوضوع
 .إن ثبوت ذلك الالزم للموضوع إنام حصل بمعونة وسط خفي حارض -٢

 .نام ثبت لـ أ بوساطة ج الذي ال يغيب عن الذهنأ هو ب، ويكون ب إ: نقول
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األربعة زوج، تكون الزوجية الزمة لألربعة ألهنا تنقسم بمتـساويني فـألن األربعـة تنقـسم : فحينام نقول
 .بمتساويني صارت زوجا

 فالناظر إن ما يميز الفطريات واألوليات عن بقية الرضوريات هو عدم توقف اجلزم بالنسبة عىل احلس -٣
 يتوقف جزمه بثبوت الزوجية لألربعة عىل احلس بل إن بني معنى األربعـة يف الـذهن ومعنـى الزوجيـة ال

تالزم، بخالف بقية األمثلة كالنار حارة فلوال أنه قد أحس الناس بحرارة النار ملا جزموا بالنسبة وهلـذا لـو 
ار وكذا لو قلنا العسل حلو ملن مل يذق قدر أن شخصا ولد يف مكان ما وكرب ومل ير النار فال جيزم باحلرارة للن

العسل إطالقا فال جيزم به فلو قيل له إن العسل هو ما خيرج مـن بطـون النحـل، وتـصور معنـى احلـالوة 
 .كحالوة السكر ملا جزم بثبوت احلالوة للعسل اكتفاء بتصور املعنى بل حيتاج للحس

ه املناطقة يف كتبهم، فمن تلك األمثلـة اللـوازم وهبذا التحليل يمكننا أن نستخرج أمثلة أخرى غري ما يذكر
 .الذهنية اخلارجية التي سبق ذكرها يف مبحث الداللة االلتزامية

 .إذا وجد العلم وجد العامل واملعلوم: مثال
فهذه القضية فطرية ألن من تصور العلم وتصور العامل واملعلوم فسيجزم بالقضية اعتامدا عىل وسط حارض 

ف متعد وكل وصف متعد ال بد له من موصوف وحمل فالعلم ال بد لـه مـن موصـوف وهو أنه العلم وص
 .وحمل ومها العامل واملعلوم

 .متى وجد القتل وجد القاتل واملقتول: مثال
فهذه قضية فطرية تعتمد عىل وسط حارض ال يغيب عند تصور أطراف القضية وهو أن القتل أثر متعد فـال 

 .بد له من فاعل وحمل يقع عليه
 .متى وجد القيام وجد القائم: مثال

 .فهذه قضية فطرية تعتمد عىل وسط خفي وهو أن القيام أثر وفعل فال بد له من فاعل
بعض املناطقة مل يفرقوا بني األوليات والفطريات وجعلوا اجلميع قسام واحدا وهـو األوليـات ألنـه  :تنبيه

 ولعل هذا أفـضل تقلـيال لألقـسام ومنعـا يكفي تصور األطراف للجزم سواء لوحدها أو مع دليل حارض
 .لالنتشار
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   )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي الفطريات؟ -١
   والفطريات ؟ألوليات ا كيف تفرق بني-٢
 ِّ مثل بمثالني من عندك للفطريات؟-٣
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 )الدرس التاسع واألربعون (  
 

 الفرق بني الرضوريات الست 
 

 .َ علمت ما هي الرضوريات الست بشكل مفصلقد
 :ولو أردنا أن نذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست نقول

 .إما أن يصدق العقل بالقضية بال معونة احلس أو مع معونة احلس
والتي يصدق العقل هبا بال معونة احلس إما أن ال يتوقف ذلك التـصديق عـىل دليـل حـارض يف الـنفس أو 

 .يتوقف عىل دليل حارض
 .فالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل دليل حارض يف النفس هي األوليات، والتي يتوقف عليه هي الفطريات

والتي يصدق العقل هبا بمعونة احلس إما أن ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احلـس، أو يتوقـف 
 .عىل يشء آخر غري  احلس

 .س هي املحسوساتفالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احل
 .والتي يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر إما أن يكون ذلك اليشء هو السامع من كثرة أو تكرار املشاهدة

 .فالتي يتوقف التصديق هبا عىل السامع من كثرة هي املتواترات
 . ل منهوالتي يتوقف التصديق هبا عىل تكرار املشاهدة إما أن حتصل بفعل من اإلنسان أو حتصل بغري فع

 .فالتي حتصل بفعل من اإلنسان هي املجربات، والتي حتصل بغري فعل منه هي احلدسيات
 :ولكي تضبط تلك الرضوريات نسلط الضوء أكثر عىل الفروق التي بينها وهي

 .األوليات هي البدهييات الوحيدة التي ال حتتاج ليشء خارج عن تصور أطراف القضية: أوال
ع واملحمول والنسبة جتزم بالنسبة وتصدق بالقـضية بـشكل يقينـي جـازم، وال فبمجرد أن تتصور املوضو

 . حتتاج إىل واسطة من دليل حارض أو حس أو سامع أو تكرار
الفرق بني املحسوسات واملجربات مع أن كال منهام حيتاج للحس هو أن احلس يفيـد اليقـني بقـضية : ثانيا

 .  جتعل القضية كليةشخصية، بينام التجربة تعطي املدلول الكيل أي
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ّإذا قربت يدك من النار فستشعر وحتس أهنا حارة بحاسة اللمس ، فتقول هذه النار حـارة فهـذه مـن : مثال
 .املحسوسات، وإذا جربت ومددت يدك مع هذه النار وتلك وتكرر األمر معك فحينئذ تقول كل نار حارة

املـاء يـروي، فهـذه قـضية شخـصية مـن َإذا رشبت ماء من إنـاء فأحسـست بـالري فـستقول هـذا : مثال
املحسوسات وأنت حتس هبا بوجدانك أي بحسك الباطن، وإذا تكرر معك األمر وكلـام عطـشت رشبـت 

 .ماء فارتويت فستقول كل ماء يروي فهذه قضية كلية من املجربات
 .املجربات= التكرار+ املحسوسات، واحلس= فاحلس لوحده

 إال ما هو جزئي فقط، فال بد للظفر باحلكم الكيل من انضامم أمر آخر وإنام اخرتنا ذلك ألن احلس ال يدرك
 .غري احلس

الفرق بني املحسوسات واملتواترات مع أن كال منهام يـستند إىل حـس، هـو أن املتـواترات تـستند إىل : ثالثا
 .سامع خاص من كثرة حيال معها الكذب، بينام هذه الصفة ال تتوفر يف املسموعات العامة

هـذا الـصوت قـوي فهـذه حمـسوسات، وإذا سـمعت :  إذا سمعت صوت انفجار مدوي فـستقول:مثال
 .صاحبك يتحدث إليك فستقول أنا أسمع صوتك فهذه حمسوسات

إذا أخربك أشخاص كثر باحلرب العرقية اإليرانية بعد مرور أكثر من عرشين سنة عليهـا فستـصدق : مثال
 .وجتزم هبا فهي من املتواترات

 . بني سامع الكالم، واجلزم بمضمون الكالمثم هنالك فرق
إذا حدثك شخص ثقة بأمر ومل حيدثك غريه بـه، فـسامعك لكالمـه مـن املحـسوسات، والتـصديق : مثال

 .بمضمون اخلرب الذي أخربك به من النظريات ألنه خرب واحد
اخلـرب إذا أخربك أشخاص كثر بخرب، فسامعك ألصواهتم من املحـسوسات، والتـصديق بمـضمون : مثال

 .الذي أخربوك به من الرضوريات ألنك جتد نفسك مضطرة ألن تصدق بشكل تام بام قالوا
 .التواتر= الكثرة+ فالسامع
الفرق بني األوليات والفطريات مع أن كال منهام يصدق العقـل هبـام عنـد تـصورمها هـو أن نفـس : رابعا

 .فطريات هناك دليل خفي مع القضيةالتصور كاف للجزم يف األوليات بال حاجة للدليل، بينام يف ال
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وهلذا تسمى الفطريات بقضايا قياساهتا معها فال تطلب وال يبحث عنها بالفكر بـل الـدليل مـالزم لتلـك 
 .القضايا حيصل يف النفس بال شعور

الفرق بني املجربات واحلدسيات مع أن كال منهام حيتـاج للنظـر هـو أن املجربـات حتـصل بفعـل : خامسا
بتجاربه املتكررة بينام يف احلدسيات هي أمور خارجة عـن فعـل اإلنـسان ال حيتـاج أكثـر مـن اإلنسان أي 

 .مشاهدهتا دون تدخل منه يف حصوهلا
 الدواء الواحد ألكثر من مريض ليخترب النتيجة أو يكرر الكيميائي يف معمله األفعال بإعطاء الطبي:  مثال

 . النتيجة هذا من املجرباتعىل عينات خمتلفة أو يف ظروف خمتلفة ليتحقق من
 .الظواهر الكونية واألمور الطبيعية التي حتصل ويشاهدها اإلنسان هذه من احلدسيات :مثال

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم اذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست ؟-١
 ق بني كل واحدة من الرضوريات ؟ كيف تفر-٢
  ما هو الدليل عىل حرص الرضوريات بالست؟     -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّعني نوع القضية البدهيية فيام يأيت
 كل أثر ال بد له مـن مـؤثر - عنرت بن شداد أحد فرسان العرب- النبيذ مسكر-الصالة واجبة يف اإلسالم( 

 ازرقـاق - اجلـرس عـال - مسكن للصداعل الرباستو-زء اجلزء جزء ج- االثنان ربع الثامنية-السامء فوقنا
 ).الشفة عند املدخنني سببه التدخني 
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 )مسون  اخلدرسال( 
 

 القياس الربهاين 
 

َقد علمت أن اليقنيات سبع هي النظريات املربهن عليها والرضوريات الـست وقـد تقـدم الكـالم عليهـا 
 .مفصال

 .ة يسمى برهاناوالدليل إذا تركب من مقدمات يقيني
 . فهذه النار حترق اإلنسان- وكل ملتهب حيرق اإلنسان-هذه النار ملتهبة: مثال

 .فهذا برهان والصغرى يقينية من املحسوسات، والكربى يقينية من املجربات، فتكون النتيجة يقينية قطعا
 :ثم الربهان قسامن

ٌّملي -١ ِِ. 
ٌّإين -٢ ِ. 

ُّفالربهان اللمي هو  .ًد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة يف الذهن واخلارجما يكون احل: ِ
ُّوالربهان اإلين هو  . ًما يكون احلد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة فقط: ِّ

 . فهذه احلديدة متمددة- وكل حديدة ارتفعت حرارهتا فهي متمددة-هذه احلديدة ارتفعت حرارهتا: مثال
رارة وهو سبب وعلة إثبات النتيجة كام قد بيناه من قبل حيث فاحلد األوسط يف هذا الربهان هو ارتفاع احل

قلنا إن احلد األوسط يف كل قياس هو الدليل الذي بواسطته تثبت النتيجة فهو علة لثبوت النتيجة يف ذهـن 
 .القايس وهذه صفة عامة لكل قياس

ا فـإن علـة التمـدد ونالحظ أن احلد األوسط وهو ارتفاع احلرارة هو علة وسبب التمـدد يف اخلـارج أيـض
 .للمعادن هي ارتفاع حرارهتا كام هو معلوم

فهذا برهان ملي مأخوذ من كلمة مل الدالة عىل السببية ألن احلد األوسط هو علة إلثبات النتيجـة يف الـذهن 
 .وهو بنفس الوقت علة حقيقية لثبوت التمدد يف اخلارج

 . فهذه احلديدة مرتفعة احلرارة-احلرارةُ وكل حديدة متمددة مرتفعة -هذه احلديدة متمددة: مثال
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 .ونالحظ هنا أن احلد األوسط وهو التمدد علة إلثبات النتيجة
 .ولكنه ليس علة ارتفاع احلرارة بل بالعكس هو معلول وعلته هي ارتفاع احلرارة

ّفهذا برهان إين منسوب لكلمة إن التي تدل يف اللغة عىل التحقيق والثبوت ِّ. 
ًتارة يكون احلد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة يف اخلارج، وتارة ال يكون علة، أي أننـا فاتضح أن القياس 

 .تارة نستدل بوجود العلة عىل وجود املعلول، وتارة نستدل بوجود املعلول عىل وجود علته
 . فزيد حمموم- وكل مصاب بالتهاب فريويس حمموم-ٌزيد مصاب بالتهاب فريويس: مثال

اإلصابة بااللتهاب وهو علة ثبوت احلمى يف اخلارج فهنا اسـتدللنا بوجـود العلـة عـىل فاحلد األوسط هو 
 .وجود املعلول فيكون الربهان مليا

 . فزيد مريض- وكل حمموم مريض-زيد حمموم:  مثال
فاحلمى هي معلولة عن املرض فإن اجلسد يمرض ويلتهب فتظهر احلمى فهنا استدللنا باملعلول عىل العلـة 

 .ّهانا إنيافيكون بر
 . فأبو بكر يدخل اجلنة- وكل مؤمن يدخل اجلنة-أبو بكر مؤمن: مثال

 .فاإليامن وهو احلد األوسط علة وسبب دخول اجلنة، وهو علة إثبات النتيجة يف هذا القياس فيكون مليا
 . فأبو بكر مؤمن-َ وكل من يف اجلنة مؤمن-أبو بكر يف اجلنة: مثال

 .ألوسط معلول لإليامن، وإن كان يف هذا القياس علة لثبوت النتيجة فيكون إنيافالكون يف اجلنة وهو احلد ا
 . فالصالة واجبة- وكل ما أمر اهللا به أمرا جازما فهو واجب-ُالصالة قد أمر اهللا هبا أمرا جازما: مثال

 .فأمر اهللا بالصالة هو علة كوهنا واجبة فيكون الربهان مليا
ستفادة من التواتر، والكربى نظرية يقينية، فالنتيجة يقينية فمـن مل يعتقـد ونالحظ أن الصغرى هنا يقينية م
 .وجوب الصالة كفر والعياذ باهللا

 . فالصالة قد أمر هبا أمرا جازما-ُ وكل واجب قد أمر به أمرا جازما-الصالة واجبة: مثال
 .فالوجوب هو معلول لألمر اجلازم وليس العكس فيكون الربهان إنيا
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 ) أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو الربهان؟-١
  كيف تفرق بني الربهان اللمي والربهان اإلين؟-٢
  مثل بمثالني من عندك للربهان اللمي واإلين؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّعني الربهان اللمي من اإلين فيام ييل
  فهذا حاصل من نار؟- وكل دخان حاصل من نار- هذا دخان-١
  فالنظر لألجنبيات بشهوة يوجب إثام؟- وكل معصية توجب إثام-معصية النظر لألجنبيات بشهوة -٢
 فالرياضـة مفيـدة - وكل ما ينـشط الـدورة الدمويـة مفيـد لإلنـسان- الرياضة تنشط الدورة الدموية-٣

 لإلنسان؟
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 )الدرس الواحد واخلمسون ( 
 

 ت  املقبوال-ّ املسلامت-  املشهورات-املظنونات
 

َقد علمت أن الربهان هو الذي يتألف من مقدمات يقينية سواء أكانت نظرية أم رضوريـة، وهنالـك مـواد 
 .  أخرى غري اليقينيات
 .حيكم فيها العقل حكام راجحا مع جتويز الطرف الثاينالقضايا التي : فأما املظنونات فهي

 .جيح قيام زيد عىل عدمهوقد تقدم تفسري الظن وذكرنا أن فيه ترجيحا بال جزم مثل تر
ّأن ترى شخصا رث الثياب فتقول هذا فقري، فإن كون رث الثياب فقريا أمـرا مظنونـا ولـيس يقينيـا : مثال

 .جلواز أنه يلبس الرث من الثياب مع غناه
أن ترى شخصا يطوف بالليل وخيرج كثريا فتعتقد أنه لص أو من رجال العـصابات فـإن مثـل هـذا : مثال

 .األمر مظنون
أن ترى امرأة متيش مشية مريبة وتلبس مالبس غري حمتشمة ويظهر عىل سلوكها الريبة فتعتقد أهنا من : مثال

 .الزانيات مع أن مثل هذا غري الزم
 .وأكثر أحكام الناس من هذا القبيل مأخوذة من قرائن وأمارات تفيد الظن وال تدل عىل اليقني

 .ليها آراء الناس مجيعا، أو اتفق عليها بعضهمالقضايا التي اتفقت ع: وأما املشهورات فهي
 .العدل حسن، والظلم قبيح: مثال

 .فهذه اشتهرت بني الناس والكل يذعن هبا فتعترب من املشهورات
 .كشف العورة مذموم: مثال

فهذه قضية مشهورة عند أهل األديان وأما اإلباحيون وبعض األقوام البدائية فقد ال يقـرون هبـذه القـضية 
 . غري مشتهرة عندهمألهنا
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ذبح احليوان مذموم فهذه قضية مشتهرة عند كثري من أهل اهلند مع أهنا ال تقبل عند أكثر الناس وهي : مثال
أيضا اليوم صارت مشتهرة عند من يعرفون بالنباتيني الذي يشفقون عىل احليوانـات مـن أن تـذبح ألجـل 

 .اإلنسان
 . اخلصمالقضايا التي يسلم هبا: وأما املسلامت فهي

 .وهذه تستعمل يف املناظرات فيسلم خصمك الذي تناظره وتناقشه بقضية ما فتحتج هبا عليه
 .األمر يفيد الوجوب يسلم هبا خصمك األصويل فتحتج هبا عليه: مثال
أن يسلم خصمك النرصاين بأن عيسى قد مات مع أنه إله فتحتج هبا عليـه وتلزمـه بإلزامـات معينـة : مثال

 .بقصد إفحامه
أن يسلم خصمك اإلمامي أن عليا ريض اهللا عنه زوج ابنته لعمر ريض اهللا عنه فيقال له وكيف زوج : مثال

 !.ابنته لكافر عندكم وعقد الكافر عىل املسلمة ال يصح
 .القضايا التي تؤخذ ممن يوثق فيه: وأما املقبوالت فهي

 . ونحوهم كالقضايا التي تؤخذ من األنبياء والصحابة والصاحلني والعلامء
 .الصلوات اخلمس واجبة والربا حمرم ونحو ذلك: مثال
 .صلة األرحام تزيد يف العمر: مثال
القضايا التي تؤخذ من األطباء والنصائح التي ينصح هبا املريض فإنه يقبلها ثقة فيـه ال أنـه قـد أقـام : مثال

 .عليها الربهان وثبتت عنده بالدليل
 :تنبيهات
ّت فأمرها بني ال يشتبه باليقينيات ألهنا إما أن تكـون رضوريـة أو نظريـة قـد أقـيم بالنسبة للمظنونا:  أوال

عليها الربهان فأورثت بالنفس اليقني، والظنيات ليس بالرضورة أن تكون مطابقة للواقع فقد تكون كذلك 
 .ويكون ما ظنه اإلنسان حقا وقد ال تكون

 حد نفسها من اليقينيات وقـد ال تكـون فـال مـانع أن املشهورات واملسلامت واملقبوالت قد تكون يف: ثانيا
 .تكون القضية الواحدة تدخل يف أكثر من قسم باعتبارات خمتلفة
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الكل أكرب من جزئه، فهذه من األوليات، ومن املشهورات عند كل الناس، ومن املسلامت التي يسلم : مثال
 .هبا اخلصم، وقد تكون من املقبوالت

 .اف للجزم هبا بال حاجة لدليل تعترب من األولياتفهي باعتبار أن تصورها ك
 .وباعتبار أهنا مشتهرة بني الناس تعترب من املشهورات

 .وباعتبار أهنا يسلم هبا اخلصم فهي من املسلامت
وباعتبار أهنا تؤخذ ممن يوثق فيه كأن تؤخذ من املناطقة فهي من املقبوالت كـأن يأخـذها شـخص وهـو مل 

 .صورة تامة كي جيزم بنفسه ومل تشتهر عنده أو يسلم هبا بل أخذها تقليدا للغرييتصور أجزاء القضية ب
 .فاألقسام متداخلة والتفريق حيصل باالعتبارات

املقبوالت قد تورث اليقني كأن تصدر من نبي معصوم، فإنه لكون النبي قد قام الربهان عـىل صـدق : ثالثا
َريب فيه، ومن حسب أن كالم األنبياء ال يفيد اليقـني فقـد كالمه وأنه مؤيد بالوحي فيكون ما قاله حقا ال 

غلط غلطا عظيام، نعم قد ال حيصل اليقني باعتبار عدم قوة الطريق الذي وصل به كالمهم إلينـا، أو يكـون 
وقد ال تفيد املقبوالت أكثر من الظن الـراجح كـالكالم . كالم النبي حمتمال ألكثر من معنى فيحصل الظن

 . يعتقد صالحه أو علمه بعمله كالطبيب واملهندس والكيميائي ونحو ذلكالذي يؤخذ ممن
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-١
  واملقبوالت يقينية أو ظنية؟         هل تعترب املشهورات واملسلامت-٢
  مثل بمثال من عندك لكل واحدة من املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-٣
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 )اخلمسون الثاين و درسال( 
 
  اجلدل-اخلطابة

 
قضايا حيكم هبا العقل حكـام راجحـا مـع جتـويز الطـرف : مواد القياس املظنونات وهيِ أن من َقد علمت

قضايا يسلم :  واملسلامت وهيقضايا اتفقت عليها آراء الناس مجيعا، أو بعضهم،: واملشهورات وهيالثاين، 
 .قضايا تؤخذ ممن يوثق برأيه: هبا اخلصم، واملقبوالت وهي

 .والقياس إذا تألف من املظنونات أو املقبوالت يسمى خطابة
 .وإذا تألف من املشهورات أو املسلامت فيسمى جدال

طابة موجهة لعموم ومجاهري الناس وأكثرهم ال يطيقون الرباهني فيلجأ إىل إقناعهم باستعامل وذلك ألن اخل
 .املقبوالت أو املظنونات

وكلام كان اخلطيب مفوها حيسن أساليب التأثري يف الناس وإقناعهم كلام عظم تأثريه يف الناس وكان داعيـة 
 .ناجحا
ظهر من سلوكها كذا وكـذا فهـي زانيـة ألن كـل مـن تفعـل أهيا الناس إن فالنة : أن يقول اخلطيب : مثال

 .كذلك فهي زانية، فهنا استعمل املظنونات
من : ( أن يقول عليكم بصلة األرحام فإهنا تزيد الرزق وتطيل العمر لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم: مثال

ِرسه أن يبسط له يف رزقه وينْسأ له يف أثره فليصل رمحه  َ مسلم، ومعنى ينسأ له يف أثـره أي رواه البخاري و) ُ
 .، وهنا استعمل اخلطيب كالم من يقبل املستمعون قوله وهو النبي صىل اهللا عليه وسلم يؤخر له يف عمره

وأما القياس اجلديل فألن الغرض منه إفحام اخلصم فيستعمل معه قضايا مـشهورة بـني النـاس واخلـصم 
 .يسلمها، أو غري مشهورة ولكنها مسلمة عنده

اشتهر بني النحاة قضية وهي من عالمات االسم دخول حرف اجلر فيحتج عليهم شـخص بأنـه مـا : ثالم
 . العريعىل بئسدام كذلك فتكون بئس من األسامء ال من األفعال ألنه قد ورد عن العرب نعم السري 

 .موال خيفى أن هذه القضية يصح اعتبارها من املشهورات بني النحاة ومن املسلامت عند اخلص
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 :والفرق بني اخلطابة واجلدل يف أمرين
 .يف مادة القياس فإن مادته يف اخلطابة املقبوالت واملظنونات ويف اجلدل املشهورات واملسلامت: األول
يف الغرض منهام فإن الغرض من اخلطابة هو إقناع اجلمهور من الناس، والغرض من اجلدل إفحـام : الثاين

 .اخلصم وإن مل يقتنع
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

  ما هي اخلطابة وما هو اجلدل؟ يف ضوء ما تقدم-١
  كيف تفرق بني اخلطابة واجلدل؟-٢
  مثل بمثالني للخطابة واجلدل؟-٣
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 )الدرس الثالث واخلمسون ( 
 

 هاتَّ املشب- لومهياتا - َّاملخيالت
 

 أن القياس اخلطايب هو الذي يتألف من املقبوالت واملظنونات، وأن القيـاس اجلـديل هـو الـذي َقد علمت
 .يتألف من املشهورات واملسلامت

 .وقد بقي علينا من مواد القضايا املخيالت والومهيات واملشبهات
بـل تـؤدي إىل انفعـاالت القضايا التي ليس من شأهنا أن توجب تـصديقا يف الـنفس : فأما املخيالت فهي

 .نفسية
أنه ليس الغرض منها التصديق بقضية ما بل يستعملها الشخص ليؤثر عىل مشاعر وأحاسيس غريه إما أي 

 .يشء أو تنفريا منهترغيا يف 
ويسمى القياس الذي يتكون من املخيالت شعرا، وال يشرتط القافية واألوزان الـشعرية وإن كانـت هـي 

 .أشد تأثريا
 :يرغب القائد أن حيمل جنده عىل االستبسال يف املعركة فيقول هلم أن :مثال

َّولو أن احلياة تبقى حلي          لعددنا أضلنا الشجعانا  ْ َ ّ 
ّوإذا مل يكن من املوت بد       فمن العار أن متوت جبانا ُ. 

اجلبن، فهذه مـن فيؤثر هذا الكالم يف النفوس ويلهب املشاعر واألحاسيس فيدفعهم نحو املوت كراهة يف 
املخيالت ألهنا مل تساق ألجل إقناع الناس بقضية ومحلهم عىل التصديق هبا بل الغرض منها حتريك املشاعر 

 .نحو هدف حيدده املتكلم
لو أن زوجك مـا خـرج لكـان اآلن كحـال : أن تقول امرأة جاهلة ألخرى مات زوجها يف سبيل اهللا: مثال

 .ثري هذا الكالم يف النفس حزنا وتأملا وكراهة ألمر اهللافي. وظال حيميككلعينيك وسكنا يؤوي
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وهكذا نجد أن الكالم الشعري يعتمد عىل املخيالت يف إثارة املشاعر فتارة يقودك خلري وتارة يقـودك لـرش 
فتارة حيمل عىل الشجاعة وتارة حيمل عىل اجلبن وتارة يعطي النفس الرسور وتارة يملئها حزنا وتارة ينهى 

 .ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. املنكرات والشهوات وتارة يثري الغرائز والشهواتالناس عن 
 .يتومهها املرء رغم خمالفتها العقلالتي كاذبة القضايا ال: وأما الومهيات فهي

 .      واملقصود بالوهم هنا هو األشياء التي يتومهها اإلنسان ويتأثر هبا وهي خاطئة ال حقيقة هلا
ن يعتقد بعض الناس أن املكان املظلم خميف، مع أنه ال فرق بني املكان امليضء واملكان املظلم فتجـد أ: مثال

 .النفوس تستوحش الظالم مع أنه ال فرق بني املكانني
امليت خياف منه، فهذه قضية مستقرة يف أوهام أكثر الناس مع أنه ال واقع هلا فامليـت ال حـول لـه وال : مثال

ل لشخص نم بجنب ميت الرتعد خوفا فمع أن العقل ال يصدق هبـا إال أهنـا تـسيطر عـىل قوة وهلذا لو قي
 .اإلنسان

 .القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة: َّوأما املشبهات فهي
 .وهي تستعمل للمغالطة واخلداع ولذا كان القياس املؤلف من الومهيات أو املشبهات يسمى سفسطة

 .ناها احلكمة املموهة أي متويه احلق وإظهار الباطل بصورة احلقوهي كلمة يونانية مع
 . فهذا صاهل- وكل فرس صاهل-هذا فرس: أن يشار إىل صورة فرس مرسومة عىل اجلدار فتقول: مثال

فهذا القياس يسمى سفسطة ومغالطة، واخللل جاء من مقدمته الصغرى ألهنا مـن املـشبهات فقولـه هـذا 
 . صورة ورسم فرسفرس غري صحيح وإنام هذا

 . فهذا خياف منه- وكل ميت خياف منه-هذا ميت: أن يقال عن امليت: مثال
 .فهذه سفسطة ومغالطة جاءت من الكربى ألهنا من الومهيات

 .ثم إن السفسطة إنام يلجأ إليها املخادعون خلداع الناس فهي تذكر لتجتنب
 :انتنبيه
ظنيا أو خاطئا بل قد يكون يقينيا ألن هذه األقسام متداخلة الكالم املحرك للمشاعر ليس دائام يكون : أوال

 .كام قد ذكرنا
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قل : ومن إعجاز القرآن الكريم أن يشتمل عىل املواد اليقينية واملؤثرة يف النفوس يف وقت واحد كقوله تعاىل
 .تعملونإن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ثم تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبكم بام كنتم 

فهذه اآلية رغم كوهنا تأخذ بلب اإلنسان وتدفعه إىل اخلوف من الديان فهي حق ال ريب فيها فكل إنـسان 
 .سيموت ال مفر من ذلك ثم يرد إىل اهللا

 .يسمى الربهان واخلاطبة واجلدل والشعر والسفسطة بالصناعات اخلمس: ثانيا
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

 ؟ يف ضوء ما تقدم ما هي املخيالت والومهيات واملشبهات-١
  ما هو الشعر والسفسطة وكيف تفرق بينهام؟-٢
 طة؟ س مثل بمثالني من عندك للشعر والسف-٣
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 )خمططات توضيحية ( 
 

 الصناعات
 

                     اجلدل                     الربهان                   الشعر                      املغالطة                     اخلطابة  
                                 املخيالت                 الومهيات       املشهورات                   املقبوالت                        
 املشبهات                                    الرضوريات     املظنونات                   املسلامت        النظريات            

 األوليات                                                                                                
       الفطريات                                                                                                           

  املحسوسات                                                                                                                
       املتواترات                                                                                                          

  املجربات                                                                                                                
  احلدسيات                                                                                                      
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 )خالصة الباب (  
 

 .للدليل صورة وهي هيئة تأليف املقدمات، ومادة وهي نفس املقدمات من حيث صدقها وكذهبا
 . ومادة الدليل قد تكون يقينية وغري يقينية

 .واليقينيات نظريات ورضوريات
 : والرضوريات ست هي

 .التي حيكم فيها العقل بمجرد تصور طرفيها والنسبة: يألوليات وه ا-١
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن:  الفطريات وهي-٢
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة احلس:  املحسوسات وهي-٣
ر العقـل أن يتفقـوا التي حيكم فيها العقل بمعونة السامع من مجع كثري يستحيل يف نظ:  املتواترات وهي-٤

 .عىل الكذب
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار: جربات وهي امل-٥
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار ليشء حيصل من غري فعل اإلنسان:  احلدسيات وهي-٦

ّوالقياس املؤلف من اليقينيات يسمى برهانا وهو ملي إن استدل فيه بالعلة عىل املعلول، وإين إن  استدل فيـه ّ
 .باملعلول عىل العلة

 : أقسام هيسبعةوأما غري اليقينيات أي التي ليس دائام تكون كذلك وإن كانت يف بعض املوارد يقينية فهي 
 .القضايا التي حيكم فيها العقل حكام راجحا مع جتويز الطرف الثاين:  املظنونات وهي-١
 .  الناس مجيعا، أو اتفق عليها بعضهمالقضايا التي اتفقت عليها آراء:  املشهورات وهي-٢
 .القضايا التي يسلم هبا اخلصم: املسلامت وهي -٣
 . القضايا التي تؤخذ ممن يوثق فيه:  املقبوالت وهي-٤
 .القضايا التي ليس من شأهنا أن توجب تصديقا بل تؤدي إىل انفعاالت نفسية:  املخيالت وهي-٥
 .  يتومهها املرء رغم خمالفتها العقلالقضايا الكاذبة التي:  الومهيات وهي-٦
  .القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة:  املشبهات وهي-٧
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ويسمى القياس املؤلف من املقبوالت واملظنونـات خطابـة، ومـن املـشهورات واملـسلامت جـدال، ومـن 
 .ّاملخيالت شعرا، ومن الومهيات واملشبهات مغالطة
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 "ليقات عىل النص  تع"
 

ٌ من مقدمات يقينية إلنتاج اليقينيات: ُ الربهان هو( ِقياس مؤلف ٍ ٍِ ٌ. 
ٌواليقينيات أقسام ُ : 

ِأحدها أوليات كقولنا الواحد نصفُ االثنني، والكل أعظم من اجلزء،  َ ُ ُ ِ ُ ٌ ٌومشاهدات كقولنا الشمس مـرشقة ُِ ُ ِ ٌ
ٌوالنار حمرقة ِوجمربات كقولنا ، ُ َالسقمونياٌ ِ ُ ٌ، وحدسـيات كقولنـا نـور القمـر مـستفاد مـن ٌ مسهلة للـصفراءََّ َِ ُ ِ ٌ ْ

 .ِالشمس
........................................................................................................

سة أقسام  ملا أهنى الكالم عىل صورة القياس رشع يتكلم يف مادته فقسم القياس بحسب مواده إىل مخ:أقول
ٌقيـاس : ُالربهان هو: (هي الربهان واخلطابة واجلدل والشعر واملغالطة، وبدأ بالربهان ألنه هو أقواها فقال

ٌ من مقدمات يقينية إلنتاج اليقينيات ِمؤلف ٍ  ألنه إذا كانت املقـدمات يقينيـة فالنتيجـة يقينيـة أيـضا، وإذا  )ٍِ
 .فستكون النتيجة غري يقينيةكانت بعض املقدمات يقينية وبعضها غري يقينية 

ّثم قسم الربهان إىل ستة أقسام ومل يـذكر النظريـات املـربهن عليهـا ألهنـا ترجـع إىل الـرضوريات أي أن 
ٌواليقينيـات أقـسام: (النظريات ال بد أن تنتهي مقدماهتا إىل واحدة من هذه الـرضوريات، فقـال ُأحـدها : ُ

ِأوليات كقولنا الواحد نصفُ االثنني، وا ُ ِلكل أعظم من اجلزء ٌِ َ ُ  .أي أكرب منه) ُ
أي حمسوسات فلـيس املقـصود هـو خـصوص املـشاهدات فاملـسموعات واملـشمومات  ) ٌومشاهدات( 

ٌ كقولنا الشمس مرشقة ( وغريها مثلها ُ ٌوالنار حمرقة( هذه مبرصات  ) ِ  . هذه حمسوسات باللمس  )ُ
ِوجمربات كقولنا  ( َالسقمونياٌ ِ ُ  السقمونيا هي عشبة نباتيـة تـسمى بـاملحمودة، واملقـصود ) ٌ مسهلة للصفراءََّ

بالصفراء هو سائل أصفر اللون خمزنه املرارة، له دور هام يف عملية هضم األطعمة الدهنيـة، فتنـاول هـذه 
العشبة يسيل الصفراء ويسهل خروجها من املرارة للمعدة فإن بعض األمـراض التـي تـصيب البـدن قـد 

يف املرارة وقد يمتص الدم الصفراء نظرا لعدم وصوله للمعدة فيسبب أرضارا حيصل من احتباس الصفراء 
 .للجسم فتنفعه السقمونيا وعالمة تسهيل الصفراء حصول اإلسهال ونزول الفضالت
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ِوحدسيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس(  ٌ َِ ُ ِ ٌ عند رؤيـة اخـتالف نـوره بـسبب قربـه وبعـده مـن  ) ْ
 .الشمس أو رؤية اخلسوف

ِومتواترات كقولنا ِحممد صىل اهللاٌ عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت املعجزة عىل يده: ٌ ُِ َ ٌَ َّ . 
ِوقضايا قياساهتا معها كقولنا األربعة زوج بسبب وسط حارض يف الذهن وهو االنقسام بمتساويني ُ َِ ٍِ ٍ َِ ٌ ُ ُ . 

ٌٌ وهو قياسُواجلدل  .ٍ مشهورةٍ من مقدمات مؤلف
ٌ ٌواخلطابة هو قول مؤلف ٍ من مقدمات مقبولة ً من شخص معتقد فيه أو مظنونةُ ِ ٍ ٍ ٍٍ. 

ٌ من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض ُوالشعر وهو مؤلف ُ ُ ٍ ُ. 
ٌ من مقدمات كاذبة شبيه باحلق أو باملشهور أو من مقدمات ومهية كاذبة ٍواملغالطة وهو قياس مؤلف ٍ ٍ ٍ ٍ ٍِ ِ ٌ ُ. 

ُوالعمدة هو الربهان ال غري ُ ُ. 
َوليكن هذا آخر ِ الرسالة يف املنطقْ ِ. 

........................................................................................................ 
إنني نبي مرسل مـن اهللا فهـذا اخلـرب أي قال ) حممد صىل اهللا عليه وسلم ادعى النبوة :  ومتواترات كقولنا(

 وظهـرت املعجـزة عـىل ( رب مجع كثري بام حييل العقل اتفاقهم عىل الكـذبسمعه منه مجع كثري ونقل إلينا ع
ِوقضايا قياساهتا معها كقولنا األربعة زوج بسبب وسط حارض يف الذهن (  وهي القرآن الكريم وغريه )يده ٍِ ٍ َِ َ ٌ ُ ُ

ِوهو االنقسام بمتساويني غني عـن وتسمى بالفطريات، هذا وقد فصلنا الكالم عىل هذه الرضوريات بام ي) ُ
 . اإلعادة

 .أو مسلمة وفات املصنف ذكرها ) واجلدل وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة(
 أو (ككـالم األوليـاء واألطبـاء  )واخلطابة هو قول مؤلف من مقدمات مقبولة من شـخص معتقـد فيـه( 

 .كاعتقاد أن من يلبس املالبس الرثة فهو فقري )مظنونة 
 انبساط النفس هو رسورها ورغبتها يف )سط منها النفس أو تنقبض  والشعر وهو مؤلف من مقدمات تنب(

اليشء، وانقباضها هو كراهتها ونفرهتا من اليشء، كام إذا زين بعض شياطني اإلنسان رشب اخلمر بألفـاظ 
شعرية مرغبة فيها فتنبسط النفس وترشهبا، أو شوه بعضهم ما أحله اهللا كرشب العسل مشبها له بـام خيـرج 

 .رضيع فانقبضت من النفس وكرهتهمن بطن ال
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أي  )واملغالطة وهو قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيه باحلق أو باملشهور أو من مقدمات ومهية كاذبـة (
 املغالطة ترتكب إما من الومهيات مثل امليت خياف منه أو من الشبيهات وهي التي سـميناها باملـشبهات أن

يه باملشهورات، فمثال الشبيهة بـاحلق قولـك لـصورة فـرس هـذه وذكر املصنف أهنا إما شبيه باحلق أو شب
الصورة فرس وكل فرس صاهل، فهذه الصورة صاهلة، ومثال الشبيهة باملـشهور أي الـشبيهة باملقـدمات 

 فهـذا اإلنـسان - وكل من يتكلم بألفاظ العلامء فهو عامل-املشهورة مثل هذا اإلنسان يتكلم بألفاظ العلامء
سفسطي اخللل فيه جاء من الكربى ألنه ليس كل مـن يـتكلم بألفـاظ العلـامء ويـستعمل عامل، فهذا قياس 

 .اصطالحاهتم فهو عامل فهي مقدمة كاذبة شبيهة باملقدمات املشتهرة بني الناس
 .وعىل كل أكثر من عرب يف هذا املقام مل يقسم املشبهات إىل شبيهة باحلق وشبيه باملشهور، ولعل هذا أوىل

 أي املعتمد عليه يف الوصول إىل احلق والصواب هو صناعة الربهان ال غريه )الربهان ال غري والعمدة هو (
 .من خطابة وجدل وشعر ومغالطة

 .وبه خيتم الكتاب )  آخر الرسالة يف املنطق(أي كون العمدة هو الربهان ال غري  ) وليكن هذا (
 .واهللا أعلم

 .به والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصح
 .واحلمد هللا رب العاملني
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  )حلول األسئلة والتامرين( 
 

 )الدرس السادس واألربعون ( 
 : األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما الفرق بني صورة القياس ومادته؟-١
ان صـدق املقـدمات يف نفـسها صورة القياس تعتني بتأليف الدليل وبيان رشوطه، ومادة القياس تعتني ببي

 .ومدى قوهتا وضعفها
  ما الفرق بني الرضوريات األربع التي مرت عليك؟-٢

األوليات ال حتتاج يف اجلزم بالنسبة إىل احلس، بخالف البقية، واحلسيات ال تتوقف عىل سوى احلس بيـنام 
 .املتواترات حتتاج للسامع من كثرة، واملجربات حتتاج إىل تكرر املشاهدات

  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الرضوريات؟-٣
 . الضدان ال جيتمعان: مثال األوليات

 .هذا العسل حلو: ومثال املحسوسات
 .حاتم الطائي جواد: ومثال املتواترات
 .احلامض ينزل الضغط: ومثال املجربات

 
 )الدرس السابع واألربعون ( 

 :األسئلة
 ت ؟  ما هي احلدسيا يف ضوء ما تقدم-١

 .من غري فعل من اإلنسانليشء حيصل  فيها العقل بمعونة التكرار هي التي حيكم
  ما هي العنارص الرئيسية للحدسيات؟-٢

 :ستة هي
 . أن يرى الناظر أمرا مشاهدا كظاهرة من الظواهر الطبيعية-١
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 . أن يتكرر مشاهداته له كي يعلم أهنا حالة مطردة-٢
 .ر هو السبب يف حصول تلك الظاهرة أن يعزو هذه الظاهرة إىل أم-٣
 . أن يكون هنالك عالمة قادته إىل الربط بينهام-٤
 . أن حيصل ذلك الربط بدون فكر وتأمل وطلب دليل بل تذعن به النفس مبارشة كي ال يكون نظريا-٥
 . ألهنا حينئذ تكون من املحسوساتا مشاهدا أن ال يكون تأثري السبب يف تلك الظاهرة أمر-٦
 ل بمثال من عندك للحدسيات مع بيان انطباق عنارص احلدسيات عليه؟ِّ مث-٣

 .أن يشاهد الناظر ظاهرة املد واجلزر عند اختالف تشكالت القمر فيجزم بأهنا مسببة عن القمر 
فهنا شاهد الناظر ظاهرة وهي ارتفاع مياه البحار وهي املد وانخفاضها وهي اجلزر مع تغري حاالت القمـر 

الظاهرة والسبب هنا هو أن القمر جيذب املياه والعالمة هنا هو ارتباط حصول تلك الظاهرة وتكررت هذه 
هبيئات القمر وقد هجم اجلزم بالسببية عىل نفس احلادس وحـصل لـه بـال نظـر، وتـأثري الـسبب يف تلـك 

 .الظاهرة ليس أمرا حمسوسا ظاهرا ظهور احلسيات
 

 )الدرس الثامن واألربعون ( 
 :األسئلة

  ضوء ما تقدم ما هي الفطريات؟  يف-١
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن: هي
   والفطريات ؟ألوليات ا كيف تفرق بني-٢

 .األوليات ال حتتاج لدليل حارض بخالف الفطريات
 ِّ مثل بمثالني من عندك للفطريات؟-٣

 .العرشة ثلث الثالثني
َإذا وجد الرشك وجد املرشك واملرشك  .َ به واملرشك فيهِ

 
 



 -٣٠٠ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )الدرس التاسع واألربعون (  
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم اذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست ؟-١
والتي يصدق العقل هبا بال معونة احلس ، إما أن يصدق العقل بالقضية بال معونة احلس أو مع معونة احلس

 . يتوقف عىل دليل حارضإما أن ال يتوقف ذلك التصديق عىل دليل حارض يف النفس أو
 .فالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل دليل حارض يف النفس هي األوليات، والتي يتوقف عليه هي الفطريات

والتي يصدق العقل هبا بمعونة احلس إما أن ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احلـس، أو يتوقـف 
 .عىل يشء آخر غري  احلس

 . عىل يشء آخر غري احلس هي املحسوساتفالتي ال يتوقف التصديق هبا
 .والتي يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر إما أن يكون ذلك اليشء هو السامع من كثرة أو تكرار املشاهدة

 .فالتي يتوقف التصديق هبا عىل السامع من كثرة هي املتواترات
 . سان أو حتصل بغري فعل منهوالتي يتوقف التصديق هبا عىل تكرار املشاهدة إما أن حتصل بفعل من اإلن

 .فالتي حتصل بفعل من اإلنسان هي املجربات، والتي حتصل بغري فعل منه هي احلدسيات
  كيف تفرق بني كل واحدة من الرضوريات ؟-٢

 .األوليات والبدهييات ال تتوقف عىل احلس والفرق بينهام احتياج الفطريات للدليل دون األوليات
تاج للحس فاحلسيات ال تتوقف عىل غريه، والبقية تتوقف عىل غريه فاملتواترات وأما بقية الرضوريات فتح

حتتاج للسامع من كثرة، واملجربات حتتاج لتكرار املشاهدة واألفعـال واحلدسـيات كاملجربـات إال أهنـا ال 
 .تتوقف عىل فعل اإلنسان

  ما هو الدليل عىل حرص الرضوريات بالست؟     -٣
 .االستقراء الناقص
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 :التامرين
 :ّعني نوع القضية البدهيية فيام يأيت

 عنـرت بـن شـداد أحـد فرسـان العـرب -جمربـات النبيـذ مـسكر -متواتراتالصالة واجبة يف اإلسالم ( 
 جـزء -فطريـات االثنان ربع الثامنية -حسيات السامء فوقنا -أوليات كل أثر ال بد له من مؤثر -متواترات

 ازرقـاق الـشفة عنـد - حـسيات اجلـرس عـال -جمربـاتسكن للصداع  مل الرباستو-أولياتاجلزء جزء 
  ).حدسياتاملدخنني سببه التدخني 

 
 )الدرس اخلمسون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو الربهان؟-١

 .هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية
  كيف تفرق بني الربهان اللمي والربهان اإلين؟-٢

 . ملي وإذا استدل باملعلول عىل العلة فهو إينإذا استدل بالعلة عىل املعلول فهو
 اإلين؟و مثل بمثالني من عندك للربهان اللمي -٣

 .برهان ملي.  فهذا الشخص حيد- وكل من زنى حيد-هذا الشخص قد زنى
 .ّ برهان إين. ففرعون كافر- وكل من خيلد يف النار فهو كافر-فرعون خالد يف النار

 
 :التامرين

 : من اإلين فيام ييلّعني الربهان اللمي
 .ّإينبرهان   فهذا حاصل من نار؟- وكل دخان حاصل من نار- هذا دخان-١
 فالنظر لألجنبيات بـشهوة يوجـب إثـام؟ - وكل معصية توجب إثام- النظر لألجنبيات بشهوة معصية-٢

 .برهان ملي
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فالرياضـة مفيـدة  - وكل ما ينـشط الـدورة الدمويـة مفيـد لإلنـسان- الرياضة تنشط الدورة الدموية-٣
 .برهان مليلإلنسان؟ 

 
 )الدرس الواحد واخلمسون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-١

املظنونات حيكم هبا العقل حكام راجحا بناء عىل أمارة، واملشهورات هي املشتهرة والذائعة بني مجيع الناس 
 . يوثق فيهنسلمها اخلصم، واملقبوالت هي التي تؤخذ مميملسلامت هي التي أو بعضهم، وا

  هل تعترب املشهورات واملسلامت واملقبوالت يقينية أو ظنية؟-٢
 .        هي ظنية يف أكثر املوارد وقد تكون يقينية كاملقبوالت التي تؤخذ من األنبياء

 شهورات واملسلامت واملقبوالت؟ مثل بمثال من عندك لكل واحدة من املظنونات وامل-٣
 .   فتحسب أنه صحيح البدن ضخامأن ترى شخصا سمينا: مثال املظنونات

 .الكليات مخس مشتهرة عند املناطقة: ومثال املشهورات
 . اليهودي أهنم شعب اهللا املختارأن يسلم : ومثال املسلامت
 .  تعتقد أهنا صحيحةأن يرسم لك املهندس خارطة لبيتك فتقبلها و: ومثال املقبوالت

 
 )الدرس الثاين واخلمسون ( 

 :األسئلة
  ما هي اخلطابة وما هو اجلدل؟ يف ضوء ما تقدم-١

 .اخلطابة هي قياس مؤلف من املقبوالت واملظنونات، واجلدل هو قياس مؤلف من املشهورات واملسلامت
  كيف تفرق بني اخلطابة واجلدل؟-٢

 :يفرق بينهام من جهتني
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جهة مواد القضية فإهنا خمتلفة، ومن جهة الغـرض فـإن الغـرض مـن اخلطابـة إقنـاع اجلمهـور األوىل من 
 .والغرض من اجلدل إفحام اخلصم ولو مل يقتنع

  مثل بمثالني للخطابة واجلدل؟-٣
 فهذا البيت عـىل وشـك -يم البناء فهو عىل وشك السقوط وكل قد-هذا البيت قديم البناء: مثال اخلطابة

 .السقوط
 -هذا اللفظ أمر: ِّ أن حيتج عىل شخص أو مجاعة يسلمون بأن األمر دال عىل الوجوب فيقال:ل اجلدلومثا

 . فهذا اللفظ يدل عىل الوجوب-وكل أمر يدل عىل الوجوب
 

 )الدرس الثالث واخلمسون ( 
 : األسئلة

 ؟ يف ضوء ما تقدم ما هي املخيالت والومهيات واملشبهات-١
 . ليس من شأهنا أن توجب تصديقا يف النفس بل تؤدي إىل انفعاالت نفسيةيالقضايا الت: املخيالت هي
 .القضايا الكاذبة التي يتومهها املرء رغم خمالفتها العقل: والومهيات هي
 . القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة: واملشبهات هي

  ما هو الشعر والسفسطة وكيف تفرق بينهام؟-٢
 املخيالت يراد به التأثري عىل املـشاعر، والسفـسطة قيـاس مؤلـف مـن الومهيـات الشعر قياس مؤلف من

 .واملشبهات يراد به التمويه
 طة؟ س مثل بمثالني من عندك للشعر والسف-٣

 الـذكر يرفـع واجلـود -ب شخص آخر باجلود فيقول له بذل املال للمحتـاجني جـودِّأن يرغ: مثال الشعر
 .اجني يرفع الذكر ويكثر الرزق فبذل املال للمحت-ويكثر الرزق 

 .  فزيد نوع- واإلنسان نوع-زيد إنسان: ومثال السفسطة
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 )أهم املصادر التي رجعت إليها ( 
 

 . الربهان إلسامعيل كلنبوي مع حاشيتيه للبنجويني وابن القره داغي-١
 . حوايش الشمسية-٢
 . رشح اخلبييص عىل التهذيب بحاشية الدسوقي والعطار-٣
 .ي وحواشيه فنار-٤
 .   املطلع عىل إيساغوجي مع حاشيتي احلفني والعطار-٥
 . الدر الناجي عىل إيساغوجي للتوقادي-٦
 . حاشية الباجوري عىل رشح السنويس يف املنطق-٧
 . الرد عىل املنطقيني البن تيمية-٨
 . رسائل الرمحة يف املنطق واحلكمة لعبد الكريم املدرس-٩
 . ة امليداين ضوابط املعرفة حلبنك-١٠
 . املنطق للمظفر-١١
 . خالصة علم املنطق للفضيل-١٢
 . املنطق يف شكله العريب ملحمد املبارك عبد اهللا-١٣
 . تنوير األذهان لفهم علم امليزان لعبد اجلليل آل مجيل-١٤
 . آداب البحث واملناظرة ملحمد األمني الشنقيطي-١٥
 .ملسلمني يف رأي اإلمام ابن تيمية لعيل إمام عبيد أثر املنطق األرسطي عىل اإلهليات عند ا-١٦
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 " الفهرس "
  

      الصفحة                                                                                                                         العنوان                            
 

 ١........ ........................................................................ ..... املؤلفمقدمة
      ٢..   ............................................... .................مقدمة املنطقالدرس األول يف 

 ٥.....    ........................................ ..................التصور والتصديقالدرس الثاين 
 ٩.......     ............................................ ..........الدرس الثالث أقسام إدراك النسبة

 ١٣...   .................................... .................الدرس الرابع أقسام التصور والتصديق
 ١٧......    ..................................................... ......الدرس اخلامس أقسام الداللة

 ٢٢.........   ................ .......................الدرس السادس أقسام الداللة اللفظية الوضعية
 ٢٧.   ........................................ .................الدرس السابع رشط الداللة االلتزامية

  ٣٢   .............................................. .......................الدرس الثامن أقسام اللفظ
 ٣٦..........    ............................. ...........................الدرس التاسع اجلزئي والكيل

 ٤٠.............................................................................خالصة الباب األول 
 ٤٢ ...............................................................................النصتعليقات عىل 

 ٤٦ ..........................................................................حلول األسئلة والتامرين
 ٥٥.........    ................................ .................................لعارش املاهيةالدرس ا

 ٥٩.......    ................................... .................الدرس احلادي عرش الذايت والعريض
 ٦٢.......   ...................................... .....................الدرس الثاين عرش أنواع الذايت

 ٦٦.................... ............................................الدرس الثالث عرش أقسام اجلنس 
 ٧١.................... .................................. ..........الدرس الرابع عرش أقسام الفصل

 ٧٤..................... ........................................العريضالدرس اخلامس عرش أقسام 
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 ٧٧.............. ................................الدرس السادس عرش أقسام اخلاصة والعرض العام
 ٨١.............. ....................................الدرس السابع عرش أدوات السؤال عند املناطقة

 ٨٥........ ........................................................الدرس الثامن عرش النسب األربع
 ٨٩..............................................................................خالصة الباب الثاين 
 ٩٠................................................ ...............................تعليقات عىل النص

 ٩٥..........................................................................حلول األسئلة والتامرين 
 ١٠٢................................ ...................................  التعريفالدرس التاسع عرش
 ١٠٦...................................................... يقة اكتساب التعريف الدرس العرشون طر

 ١٠٩..................................................... رشوط التعريف الدرس الواحد والعرشون 
 ١١٤............................................................................خالصة الباب الثالث
 ١١٥........ ......................................................................تعليقات عىل النص

 ١١٧.........................................................................حلول األسئلة والتامرين 
 ١٢٠.................................. ............... ..... القضية وأقسامها الدرس الثاين والعرشون

 ١٢٤................................................. الدرس الثالث والعرشون أقسام القضية احلملية 
 ١٢٩................................................. الدرس الرابع والعرشون أقسام القضية الرشطية 

 ١٣٣............................................... أقسام الرشطية املتصلة امس والعرشون الدرس اخل
 ١٣٧............................................. الدرس السادس والعرشون أقسام الرشطية املنفصلة 

 ١٤٣.............................................................................خالصة الباب الرابع 
 ١٤٤............................................................ ..................تعليقات عىل النص

 ١٤٨.........................................................................حلول األسئلة والتامرين 
  ١٥٢..............................................................  التناقض الدرس السابع والعرشون

 ١٥٥ ....................................................... الدرس الثامن والعرشون رشوط التناقض
 ١٥٩................................................... تناقض املحصورات الدرس التاسع والعرشون 
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 ١٦٤.......... ...............................................................الدرس الثالثون العكس 
  ١٦٧.................................... .......... ........الثالثون التالزم يف العكسالواحد والدرس 

 ١٧١......................................... ...................................امسخالصة الباب اخل
 ١٧٢................ ...............................................................تعليقات عىل النص

 ١٧٦..........................................................................حلول األسئلة والتامرين 
 ١٨٠................................................................... والثالثون الدليل  الدرس الثاين

 ١٨٤.................................................................الدرس الثالث والثالثون القياس  
 ١٨٧............................ ..............................الدرس الرابع والثالثون أشكال القياس 

 ١٩١........... ..............................................الدرس اخلامس والثالثون الشكل األول 
 ١٩٦......... . ............................................... الدرس السادس والثالثون الشكل الثاين

 ٢٠٠.......................................................... ل الثالث الدرس السابع والثالثون الشك
 ٢٠٥........................................................... الدرس الثامن والثالثون الشكل الرابع 

 ٢١٠............ .................................نتاج األشكال الثالثة  إالدرس التاسع والثالثون أدلة 
 ٢١٤...........................................................................خالصة الباب السادس 

 ٢١٦........ .......................................................................تعليقات عىل النص
 ٢٢١..........................................................................حلول األسئلة والتامرين 

 ٢٣٠.......................................................الدرس األربعون القياس االقرتاين الرشطي 
 ٢٣٤.............................................  القياس االستثنائي املتصل الدرس الواحد واألربعون

 ٢٣٨.............................................. القياس االستثنائي املنفصل الدرس الثاين واألربعون 
  ٢٤٢.......................................................... قياس املساواة الثالث واألربعون الدرس 

 ٢٤٥..... ............................................................التمثيل الدرس الرابع واألربعون 
 ٢٥٠............................................................. اخلامس واألربعون االستقراء الدرس 

 ٢٥٦.............................................................................خالصة الباب السابع 
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 ٢٥٨........ ....................................................................... النصتعليقات عىل
 ٢٦٠..........................................................................حلول األسئلة والتامرين 

 ٢٦٧........................... ...............................الدرس السادس واألربعون مواد األدلة 
  ٢٧٠.............................................................  احلدسيات الدرس السابع واألربعون

 ٢٧٤.............................................................. الدرس الثامن واألربعون الفطريات 
  ٢٧٨ .......................................... الرضوريات الست رق بنيالفالدرس التاسع واألربعون 

 ٢٨١................................................................  القياس الربهاين الدرس اخلمسون
  ٢٨٤  .....  ........................ّاملظنونات املشهورات املسلامت املقبوالت الدرس الواحد واخلمسون

  ٢٨٧..........................................................   الدرس الثاين واخلمسون اخلطابة اجلدل 
  ٢٨٩ ......... .................................املخيالت الومهيات املشبهاتالدرس الثالث واخلمسون 

 ٢٩٣.............................................................................خالصة الباب الثامن 
 ٢٩٥........ .......................................................................تعليقات عىل النص

 ٢٩٨..........................................................................حلول األسئلة والتامرين 
 ٣٠٤...................................................................................... أهم املصادر 

  ٣٠٥.......................................................... ...............................الفهرس 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيـده اهللا فـال إ
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبـده 

 .َّلم تسليامورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وس
، وأصل هـذه  عىل ثامنية أبوابمرتبا  فهذا موجز يف املنطق رشحت فيه متن إيساغوجي بعبارة سهلةُأما بعد

 فجمعتها فكان هـذا  عىل مدار أربعة أشهرااللكرتونيةالكتاب هو جمموعة دروس ألقيتها يف بعض املواقع 
 .الكتاب الذي بني يديك

 .أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جميبواهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعل 
 

 أبو مصطفى البغدادي
  com.yahoo@abualmostafa للتواصل

٢٠١٢ - ١ - ٣٠ 
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 )الباب األول وفيه تسعة دروس ( 
 

 )الدرس األول  ( 
 
 مقدمة

 
 .بحث فيها عن أحوال التعريف والدليلمسائل ي: املنطق
 .صون الذهن عن اخلطأ يف أثناء صياغة التعريف أو الدليل: وفائدته

جهول ذلك أنه تارة جيهـل املْبمعنى أن التعريف والدليل ال غنى عنهام لإلنسان إذ مها الطريق للكشف عن 
ل ما هو الغاز أو املاس أو الفيزيـاء يشء من األشياء فيطلب العلم به وذلك بتعريفه كأن جيهمعنى اإلنسان 

ِّ هو كذا وكذا فهذا اجلواب يسمى تعريفا ألنه يعرفـك بالـيشء الـذي  لهأو الفقه أو املتواتر أو املنطق فيقال َ
 .جتهله

 يشء من األشياء ولكن يريد أن يعرف أهو صحيح أو ال كأن جيهل هل أن االبتعاد عن معنىوتارة ال جيهل 
 أو هـل أن ملـس املـرأة يـنقض ، أو هل أن اهللا واحـد، أو هل أن الفاعل مرفوع،مةالدين سبب لنهوض األ

الوضوء فيطلب ما يثبت له صحة تلك القضايا وهذا هو الدليل وسـمي دلـيال ألنـه يـدلك ويرشـدك إىل 
 .املطلوب

 .يواجه قضية ال يعرف صحتها وتارة ،فعلم أنه تارة يواجه اإلنسان مفردا جيهل معناه
 .األول يرتفع بالتعريف والثاين يرتفع بالدليلفاملجهول 

ثم إن التعريف والدليل كثريا ما يتطرق إليهام اخلطأ فال حيصل معهام اإلنسان عىل العلـم فـاحتيج إىل علـم 
يبحث عن كيفية صياغة التعريف والدليل بشكل صحيح وتبيـني الـرشوط الالزمـة لـذلك كـي يتجنـب 

 .ملنطقالوقوع يف الزلل فلذا وضعوا علم ا
التعريف الصحيح لليشء ال بد أن يكون مانعـا  أن : (حينام تدرس املنطق فستعلم أن من مسائله هي: مثال

 ).ّمن دخول غري املعرف يف التعريف
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عبادة ذات وضوء، فقد صار التعريف قارصا وغري مانع ألن الطواف :  هيَفإذا قيل لك ما الصالة ؟ فقلت
ف يف ّأيضا مع أهنا ليست من الصالة فحصل اخللل وهو دخول غري املعـربالبيت احلرام عبادة ذات وضوء 

 ألن م أن الطواف صـالة مـع أهنـا ليـست كـذلكِفهُالتعريف أي دخول الطواف يف تعريف الصالة مما سي
 .ّالقصد من التعريف هو جعله عالمة عىل املعرف يعرف به ما يدخل فيه وما ال يدخل

 أي ال  )أنـه يـشرتط يف الـدليل أن ال ينـتقض : (ستعلم أن من مسائله هيحينام تدرس املنطق ف: مثال آخر
 .توجد صورة ومثال يوجد فيها الدليل وال يوجد معها املدلول

 .لق من غري أب فدل عىل أنه ليس مثل البرشُإن عيسى إله والدليل عليه هو أنه خ: فإذا قال النرصاين
لوهيتـه أ أيضا ألنه خلق من غري أب بل ومن غري أم وال قائل با فيلزم عىل دليلك هذا أن يكون آدم إهل:قلنا

 .لوهيتهأفدل عىل أن خلق اإلنسان من غري أب ال يدل عىل 
فقد وجد الدليل وهو اخللق من غري أب يف آدم ومل يوجد املدلول وهـو كونـه فهنا أبطلنا الدليل ببيان ختلفه 

 .إهلا وهذا هو النقض
 ما حاجتنا لدراسة املنطق؟وهنا نصل إىل نقطة مهمة وهي 

 .ن احلاجة تكمن يف وضع ضوابط علمية للتعريف والدليل متنع الزلل فيهامأ:  هوواجلواب
 فإذا كانت حاجته هبذه األمهية فلم استغن عنه السلف؟: فإن قيل
الستقامة عقوهلم وصحة فطرهم وهذا بخالف من جاء بعدهم فقد زاغت كثري من العقول عن : واجلواب
، وذلك نظري النحو فقد استغنى الصحابة عن تدوينه الستقامة ألسنتهم فلام تطرق  يف التفكري السليمالنهج

 . وضع علم النحواللحن لكالم الناس
    السلف؟عن بعضذمه ورد فلم : فإن قيل

 .الختالطه يف بدايته بمسائل فلسفية مبنية عىل عقائد اليونان التي ختالف عقيدة املسلمني: قلنا
كتبا يف الرد عـىل  وألفوا ولكنه أيضا بعد أن صفاه املسلمون واجه نقدا قويا من قبل بعض العلامء: قيلفإن 

 املنطق؟
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مل نجد عاملا طعن يف املنطق إال وهو يعرتف بأن بعض مباحثه ومـسائله هـي حـق وإنـام انتقـد بعـض : قلنا
 املبحث الفالين من املنطق وضعوا بدلـه ال بأس ارفعوا: أبحاثه ورأى أهنا جمانبة للصواب فحينئذ نقول هلم

 !!.املبحث الذي ترونه صوابا فكان ماذا
ه مـن أساسـه بـل مـع منطـق إسـالمي ال  أننا مع نقد املنطق اليوناين ولكننا لسنا مع هدمـ:واخلالصة هي

 . وتوافقها التام مع النقل والعقلهستطيع أن ينقده حتى الكارهني له الستقامة أبحاثي
 . يوجد منطق إسالمي ومنطق يوناين املنطق هو املنطق وهو ضاللال: فإن قيل

 أن أبحاث هذا العلم تدور حول تصحيح الفكـر يف التعريـف والـدليل فهـل خيـالف واع َقد عرفت: قلنا
حاجتنا إىل مثل هذه األبحاث وهل يستغني عنها أحد وهل جتد علام من العلـوم يـستغني عـن التعـاريف 

 .  فارفعها وضع بدال عنها مبحثا مستقيام عندكر أن بعض األبحاث غري مستقيمةواألدلة كل ما يف األم
 .تأمل يرمحك اهللافقيقة عىل وجه احلفإذا تم هذا فحينئذ سيكون املنطق خادم العلوم كلها 

 
************************************************************************ 

 
  )  أسئلة ( 

 
  تقدم أين تكمن أمهية املنطق يف رأيك؟ يف ضوء ما-١
 ّ يف ضوء ما مر عليك هل ترى أن الصواب يف ترك دراسة هذا العلم؟-٢
 ل ترى أن املناقشة املذكورة مقنعة؟ه-٣
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  )الدرس الثاين( 
 

 التصور والتصديق 
 

ًقد علمت أن اإلنسان تارة جيهل مفردا ال يعرف معناه فيطلب تعريفا يرشحه له فيتص ور حينئذ ذلك اليشء ََ
 .وحيصل له العلم به

 . وتارة جيهل قضية ال يعرف صحتها فيطلب هلا دليال فيحصل له حينئذ التصديق بمضموهنا و العلم هبا
 .ره بالتعريفّأي أنك تارة جتهل تصور يشء ما فتطلب تصو

 .وتارة جتهل صدق قضية ما فتطلب التصديق هبا بواسطة الدليل
  هو التصديق؟فام هو التصور، وما

 .إدراك املفرد: التصور هو
 .مضمون القضيةإدراك : والتصديق هو
 .العلم واملعرفة باليشء: واإلدراك هو

 تـصور ألنـكإذا أدركت أن الصالة عبادة ذات أقول وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم فهـذا : مثال
 ).الصالة ( أدركت معنى 

نفسك أن اهللا واحد فهذا تصديق ألنك أدركـت صـحة مـضمون إذا أدركت وجزمت وحكمت يف : مثال
 ).اهللا واحد ( هذه القضية 
ٌزيد قائم: مثال آخر ٌ. 

َهنا إذا عرفت معنى زيد ما هو وهو شخص معني، وقائم ما هو وهو أنه واقف عـىل رجليـه فهـذا يـسمى 
 .ّتصورا

 زيدا يف الواقع هو  قائم فعـال َفإذا حكمت بأن زيدا قائم أي صدقت بمضمون هذه القضية بأن علمت أن
 .فهذا يسمى تصديقا
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ّوكذا إذا حكمت بأن زيدا ليس بقائم أي كذ بت بمضمون هذه القضية فهـذا يـسمونه يف املنطـق تـصديقا َ
 .أيضا

 .فالتصديق إما أن يكون باإلثبات ملضمون القضية، أو بالنفي ملضموهنا
 .التصديق هو إدراك الصدق أو الكذبإن التصور هو إدراك املعنى، و: وبعبارة أخرى نقول

 .فإدراكك ملعنى مفرد يسمى تصورا، وإدراكك لصدق حمتوى قضية أو كذهبا هو التصديق
 .إدراك وقوع مضمون القضية يف الواقع أو إدراك عدم وقوعه :فالتصديق هو

 :فتلخص أن اإلدراك ينقسم إىل قسمني
 .تصور -١
 .تصديق -٢

ء ما فيكون عنده جمهول تصوري ولكي يرفع هذا اجلهل عن نفسه ال بـد ومتى ما جهل اإلنسان تصور يش
 .من معلوم تصوري وهو التعريف

ومتى ما جهل اإلنسان التصديق بقضية ما فيكون عنده جمهول تصديقي ولكي يرفع هذا اجلهل عن نفـسه 
 .ال بد من معلوم تصديقي وهو الدليل

 :أجزاء هي ثم إن القضية وهي اجلملة اخلربية هلا ثالثة 
 .املوضوع -١
 .املحمول -٢
 .النسبة -٣

 .زيد قائم: مثال
 .فزيد هو املوضوع
 .وقائم هو املحمول

 .وثبوت املحمول للموضوع أي ثبوت القيام لزيد هو النسبة
 .سند إليه يشء وهو هنا زيد ألنه أسند ونسب إليه القيامُأي الذي ياملسند إليه فاملوضوع هو 
 .ي هو اليشء الذي يسند إىل الغري كالقيام فقد أسند إىل زيد أ املسندواملحمول هو
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 فهي ليست أمرا لفظيا كام هو احلال يف املوضوع االرتباط احلاصل بني املحمول واملوضوعوأما النسبة فهي 
ٌزيد قائم: واملحمول بل هي أمر عقيل ألنك حينام تقول ًفهم أنك تثبت القيام لزيد فالنسبة إذا هي ثبـوت ُ ي،ٌ

 .ملحمول للموضوع، أو نفي املحمول عن املوضوعا
 .ألن القضية قد تكون مثبتة وتسمى باملوجبة مثل زيد قائم

 .وقد تكون منفية وتسمى بالسالبة مثل زيد ليس بقائم
 . رّفإدراك زيد وفهم معناه تصو
 .رّوإدراك قائم وفهم معناه تصو

 .ًفالتصديق إذا هو احلكمم هو التصديق، وإدراك ثبوت القيام لزيد تصديق أي حكمك بأن زيدا قائ
 ).موضوع أو حممول ( إدراك املفرد = فالتصور
 ).أي النسبة بني املوضوع واملحمول( إدراك النسبة = والتصديق

 : وإليك بعض األمثلة كي يرسخ املعنى لديك
 .ٌ أحداهللاُ

 .هذه قضية موجبة أي مثبتة فـ اهللا أي لفظ اجلاللة موضوع، وأحد حممول
 .فإدراك معنى اهللا تصور، وإدراك معنى أحد تصور وحكمك بثبوت األحدية هللا هو التصديق

 . اهللاُ رسولٌحممد
 .هذه قضية موجبة أي مثبتة فـ حممد صىل اهللا عليه وسلم موضوع، ورسول اهللا حممول

مـد ا حملـسيدن  بثبوت الرسـالة وحكمكفإدراك معنى حممد هو املوضوع وإدراك معنى رسول اهللا حممول 
 .صىل اهللا عليه وسلم تصديق

 .ليس كمثله يشء
 .املعنى ليس يشء مثل اهللا

 .فهي قضية سالبة أي منفية فـ يشء موضوع وكمثله حممـول، ولـيس هنـا أداة دالـة عـىل الـسلب والنفـي
 وحكمك بأنه ليس يشء ،إدراك معنى يشء تصور، وإدراك معنى كمثله تصور، وإدراك معنى ليس تصورف

 . حانه تصديقكمثله سب
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  )أسئلة ( 
 

 ّ يف ضوء ما مر عليك ما الفرق الواضح بني التصور والتصديق؟-١
  هل يمكن أن يوجد التصديق بدون تصور ومل؟-٢
 ّ كيف متيز بني القضية املوجبة والقضية السالبة؟-٣

 
 )متارين ( 

 
 :ز التصور من التصديق يف األمثلة التاليةّمي
 . اإلنسان-١
 . غالم زيد-٢
 . احلمد هللا رب العاملني-٣
 .    إنام األعامل بالنيات-٤
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  )الدرس الثالث(  
 

  إدراك النسبةأقسام 
 

 .وصول النفس إىل املعنى: اإلدراك هو
 .معرفتك وفهمك ملعنى الصالة هو إدراك: مثال

واء أكـان تـصورا أو م زيد هـو اإلدراك أي سـنحو قا جلملة م سواء أكان ملفرد كزيد، أًفتعقلك ألي معنى
 .تصديقا
 : ينقسم إىل أربعة أقسام هي للنسبةواإلدراك

 .إدراك اليشء إدراكا جازما:  اليقني وهو-١
 .إدراك اليشء إدراكا راجحا:  الظن وهو-٢
 .إدراك اليشء إدراكا متساويا:  الشك وهو-٣
 .إدراك اليشء إدراكا مرجوحا:  الوهم وهو-٤

 .ية موجبةهذه قض) ٌزيد قائم : ( مثال
 .فإذا أدركت وحكمت يف نفسك بشكل جازم بمضمون هذه القضية فهذا يقني

ز قيامه وعدم قيامه ولكن جتويزك للقيام هو األقرب واألقوى والراجح فهذا التجويز يسمى ّوإذا كنت جتو
 .الطرف الضعيف واملرجوح وهو عدم قيامه ومهايكون ظنا، وحينئذ 

 .ترجح شيئا فهذا يسمى شكاوإذا تساوى عندك األمران ومل 
 .هذه قضية سالبة) زيد ليس بقائم : ( مثال

 .فإذا أدركت وحكمت يف نفسك بشكل جازم بمضمون هذه القضية فهذا يقني
وإذا كنت جتوز قيامه وعدم قيامه ولكن جتويزك لعدم القيام هو األقرب واألقوى والراجح فهذا التجـويز 

ف واملرجوح وهو قيامه ومها، وإذا تـساوى عنـدك األمـران ومل الطرف الضعي يسمى ظنا، وحينئذ يسمى
  .ترجح شيئا فهذا يسمى شكا
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 :وإذا أردنا أن نقرب هذا األقسام بذكر النسبة املئوية نجد أن
  .%١٠٠= اليقني 
  . %٩٩ إىل ٥١= والظن

  .%٥٠= والشك 
  . %٤٩ إىل ١= والوهم

 .وأما الصفر فيمثل اجلهل وخلو الذهن
 ).ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا ( إدراكك ملضمون : نيمثال اليق

 .فنحن كمسلمني نحكم بصدق هاتني القضيتني بشكل جازم يقيني ال يقبل الشك إطالقا
 .أغلب قضايا الفقه يدركها الفقيه عىل وجه الظن نحو صالة الوتر مستحبة: ومثال الظن
 ظنه أن صالة الوتر مستحبة فهذا يعني أنه جيعـل صالة الوتر واجبة فالشخص إذا غلب عىل: ومثال الوهم

 .وجوهبا مرجوحا فيكون اإلدراك املتعلق هبا ومها
ح أحد األمـرين فإنـه يتوقـف يف املـسألة ِّإذا استوى األمران عند املجتهد ومل يستطع أن يرج: ومثال الشك

 .ويقول اهللا أعلم
 ه األقسام؟ وهنا سؤال وهو أن التصديق إدراك النسبة بأي قسم من هذ

 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: اجلواب هو 
 .فإذا حكمت مثال بقيام زيد بصورة يقينية أو صورة ظنية فهذا تصديق

مـن  هذا وأما إذا أدركت النسبة عىل وجه الشك بتحققها أو عىل وجه الوهم وهو أضعف من الشك فليس
 . التصديق بل من التصور
سك يف قيام زيد أو عدم قيامه يف الواقع فال تكـون مـصدقا بالنـسبة ألنـك مل حتكـم ألنك إذا ترددت يف نف

 .بمضموهنا كام هو واضح
 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: فتلخص أن التصديق هو

 .إدراك ليس فيه حكم: وأن التصور هو
 .سواء أدركت املوضوع فقط مثل زيد
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 .قائمأو أدركت املحمول فقط مثل 
ركت نسبة املحمول إىل املوضوع مثل القيام لزيد عىل وجه الشك ومثله الـوهم فهـذا كلـه مـن أمثلـة أو أد

 .التصور
 .فالتصديق ال يتعلق إال بالنسبة

 .وأما التصور فتارة يتعلق باملفرد، وتارة يتعلق بالنسبة
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  كيف تفرق بني الظن والوهم؟-١
  إذا كان التصور قد يتعلق بالنسبة مثل التصديق فام الفرق بينهام يف هذه احلالة؟-٢
 أشهر علمت أهنا صـحيحة فـام الفـرق بـني اإلدراك ٦ إذا قرأت معلومة يف كتاب فارتبت منها ثم بعد -٣

 األول والثاين؟
 

 )متارين ( 
 

 :ايا اآلتيةما نوع إدراكك للقض
 . اهللا نور السموات واألرض-١
 . صالة اجلامعة فرض كفاية-٢
 . ملس املرأة ينقض الوضوء-٣
 . دراسة املنطق مفيدة-٤
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 " خمططات توضيحية "
 

 اإلدراك
 

      شك                وهميقني                  ظن                                                                              
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 )درس الرابعال( 
 

 أقسام التصور والتصديق 
 

 .إدراك النسبة عىل وجه اليقني أو الظن: َقد علمت أن التصديق هو
 .ما ليس كذلك أي سواء أدركت مفردا أو نسبة عىل وجه الشك والوهم: ّوأن التصور هو

 .رضوري، ونظري: منهام ينقسم إىل قسمنيونريد أن نبني هنا أن كال 
 .ما ال حيتاج إىل تفكر: فالرضوري
 .ما حيتاج إىل تفكر: والنظري

كل ما يدرك باحلواس الظاهرة وهي السمع والبـرص والـذوق والـشم واللمـس : مثال التصور الرضوري
 .كإدراك معنى احلرارة والربودة واحلالوة واملرارة واخلشونة والنعومة وغريها

كذا ما يدرك باحلس الباطن أي ما نعلمه من أنفسنا من صفات وأحوال كعلـم اإلنـسان بجوعـه وشـبعه و
 . وخوفه وفرحه وأمله ونحو ذلك

 .فال نحتاج إىل فكر كي نتصور تلك املعاين أي أننا نستغني عن تعريفها
تـاج إىل فكـر وطلـب ومثال التصور النظري إدراك معنى النبي واملبتدأ والقياس واملرسـل وغريهـا ممـا حي

 .تعريف يرشح لنا هذه الكلامت
ومثال التصديق الرضوري الواحد نصف االثنني والنار حارقة والسامء فوقنا واألرض حتتنا فهذه ال حتتاج 

 .إىل دليل كي يثبت صحتها
ج حممد رسول اهللا واألمر يدل عىل الوجوب والنهي يدل عىل التحريم فهذه حتتـا: ومثال التصديق النظري
 .إىل دليل يثبت صحتها

وبعبارة أخرى إن الرضوري من التصور أن جيد اإلنسان يف نفسه تصورا ومعرفة باليشء من غري حاجة إىل 
 .ّشخص يعرفه به
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والرضوري من التصديق أن جيد اإلنسان يف نفسه معرفة بصحة القضية أو عدم صـحتها مـن غـري حاجـة 
 .لدليل

 . حتاجان إىل فكر ونظرأما النظري من التصور والتصديق في
 :فاحلاصل هو أربعة أقسام

 .تصور رضوري -١
 .تصور نظري -٢
 .تصديق رضوري -٣
 .تصديق نظري -٤

 .ويسمى الرضوري بالبدهيي أيضا
ثم إن كون اليشء بدهييا ال يعني بالرضورة معرفة مجيع الناس به ألنه قد حيول بينهم وبني معرفته سبب من 

 .األسباب
 ال يتصور األلوان وال يعـرف املرئيـات فـال يعـرف - نسأل اهللا العافية -اسة البرص حلقد افهو من : مثال

قـد افهـو َمـن طلوع الشمس وال إقبال الليل بينام يعرفها بالرضورة من يملك حاسة البرص وكـذا قـل يف 
 .  فهي بالنسبة إليه نظرية وبالنسبة ملن رآها وذاقها رضوريةحاسة الذوق والشم وغريمها

 .ًَامْلِ عَدَقَ فًاَّسِ حَدَقَمن ف: ذا قالواول
النصارى حينام يقولون إن اهللا ثالثـة وهـم األب واالبـن وروح القـدس ولكـنهم واحـد يف نفـس :  مثال
 .الوقت

هم حـال بيـنهم وبـني  بعـضفهذا مما يعلم بالرضورة وببداهة العقل استحالته ولكن قيام الشبهة يف أذهـان
 .الشبهة رشط يف إدراك الرضوريفانتفاء ، إدراك البدهيي

وبام تقدم نعلم أن البحث املنطقي إنام هو عىل التصور والتصديق النظريني ألهنام اللذان حيتاجان للتعريـف 
 .والدليل

 .قسم يف التصور، وقسم يف التصديق: وأبحاث املنطق قسامن
 .ومبحث التعريف يف القسم األول، ومبحث الدليل يف القسم الثاين
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  )لةأسئ(  
 

 ؟تعريفاهتاأذكرها مع ق ير والتصدّ يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام التصو-١
؟ وما هي  هل حصل وإن قامت يف نفسك شبهة منعتك من معرفة ما هو بدهيي ثم انكشف األمر عنك-٢

  ؟هذه الشبهة
  إذا ذهبت إىل طبيب تصف له أملك فأخذ يسألك ثم كشف عليك وعرف سبب املرض فام الفـرق بـني-٣

 علمك بمرضك وأملك وعلم الطبيب به؟
 

 )متارين ( 
 

 : الرضوري من النظري يف األمثلة اآلتيةّعني
 . إدراك اجلن-١
 . إدراك الكهرباء-٢
 . بارد اهلواء-٣
 . األرض تدور حول نفسها-٤
 . القرآن كالم اهللا-٥
 . الكل أكرب من اجلزء-٦
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 "  توضيحية خمططات"
 

 العلم
 

                                     تصديق    تصور
 

         نظري            رضوري                     نظري رضوري                                                    
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  )الدرس اخلامس ( 
 

 أقسام الداللة
 

ٌقد علمت أن أبحاث املنطق منحرصة يف قسمني َِ ٍقسم يف التصورات، وقسم يف التصديقات: َ ٍ. 
ِ يف مبحث التصورات نحتاج إىل ذكر بعض األمور املتعلقة باللفظ تعرف بمباحث األلفاظ خلوقبل أن ند ُِ

وذلك ألن ذكر التعريف والدليل للناس يكون بواسطة ألفاظ فاحتجنا إىل ذكر تلك األمور اللفظية متهيـدا 
 .لتصديقاتلدراستنا مباحث التصورات وا

 ندرس مباحث األلفاظ يف املنطق مـع أنـه هيـتم باملعـاين ال َومن هنا جياب عىل سؤال يذكره البعض وهو مل
 باأللفاظ؟
ألن تلك األلفاظ هي الواسطة يف نقل املعاين فاحتجنا إىل دراسة قليلة فيها تساعدنا عـىل النقـل : واجلواب

 .الصحيح للمعنى
تي تبحث يف املنطق ال ختتص بلغة دون أخرى فتنطبق عىل العربية واليونانية ثم إن تلك األبحاث اللفظية ال

 .وغريمها
 : وسنذكر فيها مبحثني

 .أقسام الداللة: األول
 .أقسام اللفظ: الثاين

 .َ آخرٍ من يشءٍ يشءُفهم: فالداللة هي
جـد شـخص عنـد إذا كنت يف بيتك فسمعت طرقا عىل الباب فسوف ينتقل ذهنك مبارشة إىل أنه يو: مثال

 .الباب فتذهب لتخرج إليه
 .فهنا الطرقة أرشدتك إىل وجود شخص

 .فالطرقة تسمى داال
 .ووجود شخص عند الباب يسمى مدلوال
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 .واالرتباط احلاصل بني الدال واملدلول هو الداللة أي أن انتقال ذهنك من الطرقة إىل الشخص هو الداللة
 . النسبة واالنتقال الذهني من الدال إىل املدلولفليست الداللة هي الدال أو املدلول بل هي

ُاليشء املفهم ليشء آخر :فالدال هو ُِ.  
 .اليشء املفهوم من يشء آخر: واملدلول هو

 :والداللة تنقسم إىل قسمني
 .التي يكون الدال فيها لفظا: داللة لفظية وهي

 .التي يكون الدال فيها غري لفظ: داللة غري لفظية وهي
 .صوت مشتمل عىل بعض األحرف: واللفظ هو

 .لفظ زيد يدل عىل شخص معني، ولفظ نخلة يدل عىل الشجرة ذات التمر: اللفظيةالداللة مثال 
 .فلفظ نخلة دال والشجرة ذات التمر مدلول، وفهم املعنى من هذا اللفظ هو الداللة اللفظية

 . ما نار تشتعل يف مكانبوجودلم د فستعإذا نظرت إىل السامء فرأيت دخانا أسو: غري اللفظيةالداللة ومثال 
 .فالدخان دال والنار مدلول وانتقال ذهنك من الدخان إىل النار هو الداللة

 .) عقلية - طبعية-وضعية: ( وكل من الداللة اللفظية وغري اللفظية يقسامن إىل ثالثة أقسام هي
 أي جرى اتفاق عىل أن هذا اليشء ،الداللة احلاصلة من الوضع واالصطالح: الداللة الوضعية وهي: أوال

 .قد وضع عالمة عىل هذا اليشء فمتى أطلق فهم منه ذلك اليشء
 بكلمـة سـيارة فهـم َاللغات فكلها من باب الداللة الوضـعية فـإذا نطقـت: مثال الداللة اللفظية الوضعية
 . السامع تلك اآللية املعروفة

 . ولكل قوم لغتهم اخلاصة هبم
إشارات املرور فأنت إذا رأيت اللون األمحـر سـتوقف سـيارتك وإذا : اللفظية الوضعيةومثال الداللة غري 

رأيت األخرض رست، وهذه داللة وضعية ألن النظام الدويل قد اصطلح عىل جعل هذه األلوان داللة عىل 
 .التوقف أو السري وهي ليست لفظا كام هو واضح

 .بع اإلنسان أو عاداتهالتي يكون منشأها ط: الداللة الطبعية وهي: ثانيا
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لفظة أخ إذا توجعت من يشء كأن متيش وتدوس عـىل مـسامر فبغـري شـعور : مثال الداللة اللفظية الطبعية
 .تقول أخ فتجد صديقك يفهم من هذه اللفظة مبارشة أنك تتأمل

 . ألملوهذه اللفظة مل توضع لتدل عىل األمل ولكن اعتاد كثري من الناس أن ينطقوا هبا حني الشعور با
 اصفر وجهه فجأة فستعلم مبارشة أنه خائف من يشء مـا َمنإذا رأيت : ومثال الداللة غري اللفظية الطبعية

 .وهذه داللة طبعية ألن اإلنسان بطبعه وبغري إرادته يصفر عند اخلوف
ل أن األثر  وهي تكون حمكومة بقواعد عقلية مث،الداللة التي تنشأ بسبب العقل: الداللة العقلية وهي: ثالثا

يدل عىل املؤثر والفعل يدل عىل الفاعل فهي ال تنشأ مـن وضـع اإلنـسان واصـطالحه وال بـسبب طبعـه 
 .وعاداته بل بسبب اللزوم العقيل بني الدال واملدلول

 .داللة اللفظ عىل الالفظ ألن اللفظ أثر فال بد له من فاعل:  مثال الداللة اللفظية العقلية
ف اجلدار فأنت ستعلم بال شك أنه هناك منحنح أي إنـسان موجـود ألن هـذا فإذا سمعت نحنحة من خل

 .تلفظ بهالصوت يستحيل أن يوجد من غري شخص ي
 . أثر ومؤثر فالدخان أثر والنار مؤثرنا يوجدهفداللة الدخان عىل النار : ومثال الداللة غري اللفظية العقلية

 :واحلاصل أن الداللة ستة أقسام هي
 .لفظية الوضعيةالداللة ال -١
 .الداللة غري اللفظية الوضعية -٢
 .الداللة اللفظية الطبعية -٣
 .الداللة غري اللفظية الطبعية -٤
 .الداللة اللفظية العقلية -٥
 .الداللة غري اللفظية العقلية -٦

 :بقي أن نقارن بني هذه الدالالت فنقول
 .الداللة الوضعية منشأها الوضع واالصطالح

 .أها جبلة اإلنسان أو عاداته وال عالقة هلا بالوضعوالطبعية منش
 .والعقلية منشأها الدليل العقيل
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 .والوضعية ختتلف من وضع إىل آخر الختالف األوضاع واللغات
 .والطبعية قد ختتلف باختالف عادات الناس

 .والعقلية ال ختتلف من قوم إىل آخرين
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

ُ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الدال واملدلول والداللة؟-١ ِّ 
 الوضعية والطبعية والعقلية؟ :  ما الفرق بني الدالالت الثالث-٢
األثر يدل عىل املسري والبعرة تدل : حني سئل بم عرفت ربك فقال من أي الداللة تصنف قول األعرايب -٣
  البعري فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أال تدل عىل العليم اخلبري؟ عىل

    .ٍّوالربوج هي الكواكب العظيمة، والفجاج مجع فج وهي الطريق الواسع بني اجلبلني
 

 ) متارين ( 
 

  نوع الداللة يف األمثلة التالية ؟ّعني
 األنـني عـىل -اب عـىل جهـة القبلـة  املحـر- صهيل الفرس عىل طلب املـاء-ارتفاع النبض عىل احلمى( 

 جـرس - صوت املؤذن عـىل دخـول الوقـت- عقرب الساعة عىل الوقت- التثاؤب عىل النعاس-املرض
 ).  اهللا ال إله إال هو احلي القيوم عىل معناها -املدرسة عىل انتهاء االسرتاحة 
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 " خمططات توضيحية "
 

 الداللة
 

                 غري لفظية             لفظية                                                                          
 

      وضعية       طبعية         عقلية       وضعية       طبعية         عقلية                                    
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 )درس السادسال( 
 
 فظية الوضعيةأقسام الداللة الل
 

ُقد علمت أن الداللة تنقسم إىل ستة أقسام قد مر ذكرها، ثم إن الداللة اللفظية الوضعية تنقسم بدورها إىل  َّ َ َ َ َ
 : ثالثة أقسام هي

 .داللة اللفظ عىل متام ما وضع له: مطابقة وهي -١
 .داللة اللفظ عىل جزء ما وضع له: تضمن وهي -٢
 .ىل اخلارج عن معناه املوضوع لهداللة اللفظ ع:  التزام وهي-٣

 وعىل ، وعىل بعض املعنى تضمن،بمعنى أن اللفظ إذا وضع ليدل عىل معنى فداللته عىل كل املعنى مطابقة
 .خارج عن املعنى املوضوع له ولكنه الزم له التزام

مـه هـو داللـة  مكتوبة عىل أوراق، فداللته عىل هـذا املعنـى بتامأسطرلفظ الكتاب معناه هو جمموعة : مثال
 .مطابقة

 .وداللته عىل جزء معناه مثل داللة لفظ الكتاب عىل الورق فقط، أو عىل املكتوب فقط هو داللة تضمن
وداللته عىل خارج عن معناه وتعريفه ولكن يوجد بينهام ارتبـاط والتـزام مثـل داللـة لفـظ الكتـاب عـىل 

 .التزامداللة الكاتب الذي كتبه هو 
 تعريف معنى الكتاب، ولكن ال يمكن أن توجد تلك الصحائف املكتوبـة بـدون فالكاتب ليس بداخل يف

 .كاتب يكتبها فلذا سميت بداللة التزام ألن الكتاب يستلزم وجود الكاتب
 .الصالة هي جمموعة من األقوال واألفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم: مثال

 . مطابقةفداللة لفظ الصالة عىل مجيع هذه األقوال واألفعال
 .وعىل بعضها كالركوع أو السجود أو التشهد تضمن

 .وعىل املصيل والوضوء التزام
 .التزام والنسبة بينهام ، املدلول والالزم هو، الدالفامللزوم هو
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فلفظ الكتاب دال عىل الكاتب فيكون الكتاب ملزوما، والكاتب الزما واالنتقال من الكتـاب إىل الكاتـب 
 .التزام
 . نزل املطر فستبتل األرض أي أن نزول املطر دال عىل ابتالل األرضإذا:  ونقول

والنسبة بينهام أي الـربط واالنتقـال مـن األول للثـاين ، فامللزوم هو نزول املطر والالزم هو ابتالل األرض
  ).التزاما ومالزمة ولزوما وتالزما( يسمى 

 . والالزم قسامن الزم أعم والزم مساو
 .لزوجية لألربعةلزوم ا: مثال األعم

 . الزوجيةالزمة لألربعة ألنه كلام وجدت األربعة وجدت - بال كرس ٢ومعناها االنقسام عىل  -فالزوجية 
 .ولكنها ليست خمتصة باألربعة فهي الزمة للستة والثامنية والعرشة وغريها

 .وغريه) األربعة ( فلذا يقال عىل الزوجية إهنا الزم أعم ألهنا توجد يف امللزوم 
 .لزوم النهار لطلوع الشمس: ومثال املساوي

 .فكلام طلعت الشمس وجد النهار، وكلام وجد النهار كانت الشمس قد طلعت
 .فهنا توجد مالزمة من اجلانبني

 :أربع قواعد هيفإذا كان الالزم أعم فهنا 
 .كلام وجد امللزوم وجد الالزم -١
 .وليس كلام وجد الالزم وجد امللزوم -٢
 .تفى الالزم انتفى امللزومكلام ان -٣
 .وليس كلام انتفى امللزوم انتفى الالزم -٤

 : فاألربعة ملزوم، والزوجية الزمكام يف األربعة والزوجية
 .فكلام وجدت األربعة وجدت الزوجية

 .غريها كالثامنيةيف وجد تْوليس كلام وجدت الزوجية وجدت األربعة إذ قد 
 .وكلام انتفت الزوجية انتفت األربعة

 .وليس كلام انتفت األربعة انتفت الزوجية جلواز حتقق الزوجية مع الثامنية مثال
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 .أربع قواعد أيضاوإذا كان الالزم مساويا فهنا 
 .كلام وجد امللزوم وجد الالزم -١
 .وكلام وجد الالزم وجد امللزوم -٢
 .كلام انتفى الالزم انتفى امللزوم -٣
 .مكلام انتفى امللزوم انتفى الالز -٤

 : الشمس النهارودوجيف كام 
 .فكلام وجدت الشمس وجد النهار
 .وكلام وجد النهار وجدت الشمس
 .وكلام انتفى النهار انتفت الشمس
 .وكلام انتفت الشمس انتفى النهار

 
 ************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  عن الفرق بني املطابقة والتضمن وااللتزام بعبارة من عندك؟ِّعرب يف ضوء ما تقدم -١
  ما الفرق بني امللزوم والالزم واملالزمة؟ -٢
  كيف تفرق بني الالزم واألعم والالزم املساوي؟-٣
 

 )متارين ( 
 

  نوع الداللة اللفظية الوضعية يف األمثلة التالية؟ّبني: أوال
 . السيارة عىل حمركها-١
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 . عىل اجلدران السقف-٢
 . الدار عىل غرفه-٣
 . احلج عىل العبادة-٤
 . العقد عىل اإلجياب والقبول-٥

 ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية من حيث العموم واملساواة ؟: ثانيا
 . الفردية للثالثة-١
 . احلرارة للنار-٢
 . السواد للغراب-٣
  . البنوة لألبوة-٤
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 "ية  خمططات توضيح"
 

 اللفظ الدال بالوضع
 

 

 متام ما وضع له         بعض ما وضع له          خارج عام وضع له                                
 )التزام )                         ( تضمن                   ( )     مطابقة (                                          

                                  
           الزمملزوم                                                                               

                                                   
 أعم                      مساو                                                                                                                 
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  )الدرس السابع( 
 

 رشط الداللة االلتزامية 
 

 .مطابقة، وتضمن، والتزام: َقد علمت أن الداللة اللفظية الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام
 .الزم ذهنيا بني امللزوم والالزمولداللة االلتزام رشط رئييس يف املنطق هو أن يكون الت

 :ألن الالزم ثالثة أقسام
  ) معترب. ( الزم ذهني فقط -١
  )غري معترب. ( الزم خارجي فقط -٢
 ) معترب . (الزم ذهني وخارجي معا -٣

 . ما كانت املالزمة بينه وبني امللزوم يف التصور وعامل الذهن:  فالالزم الذهني
 .الزمة بينه وبني امللزوم يف الواقع اخلارجي دون التصور الذهنيما كانت امل: والالزم اخلارجي

 .ما كانت املالزمة بينه وبني امللزوم يف التصور ويف الواقع اخلارجي معا: والالزم الذهني واخلارجي معا
  )فضابط الالزم الذهني فقط يتحقق يف العدم وامللكة أي يف عدم الصفة ووجود تلك الصفة ( 

َفهو عدم البرص فهذا عدم، والبرص ملكة أي وجودالعمى : مثال َ َ. 
فيلزم أن حيصل يف ذهنه تصور البرص بـال شـك ألن ) عدم البرص ( فمن تصور معنى العمى يف عقله وهو 

ُ فحيـث تـصور الـذهن العمـى - نسأل اهللا العافيـة -العمى معناه أن هنالك برصا قد ذهب فصار أعمى 
 .تصور معه البرص

البرص الزم، وهذا التالزم يف الذهن فقط وإال فبينهام يف اخلارج تعاند وتنايف فكيف تـصري العمى ملزوم وف
 .العني عمياء ومبرصة بنفس الوقت هذا حمال

أن معنى العمى املطابق هو عدم تلك احلاسة ومعناه الالزم له هـو البـرص وهـذا الـتالزم بـني هو والقصد 
 .ال فيستحيل اجتامعهام يف خارج العقل يف حمل واحدالعمى والبرص تالزم يف داخل العقل فقط وإ

 .اخلرس وهو عدم النطق وملكته النطق: مثال
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 .فمتى تصور واستحرض شخص يف عقله اخلرس سيستحرض معه النطق ألنه عدم النطق
 .ْالتالزم يف الذهن فقط إذ كيف جيتمع النطق وعدمه يف حمل واحدهذا  و لهاخلرس ملزوم والنطق الزمف

 . اجلهل وهو عدم العلم وملكته العلم:مثال
 . فمتى تصور شخص اجلهل سيتصور معه العلم ألنه عدم العلم

ْالتالزم يف الذهن فقط، إذ كيف جيتمع اجلهل باليشء والعلم به يف حمل  له وهذا اجلهل ملزوم والعلم الزمف
 .واحد يف وقت واحد

 هـو تـالزم داخـل الـذهن فقـط ويـستحيللكـة ووهكذا ففي كل هذه األمثلة يوجد تالزم بني العدم وامل
 .جوده يف اخلارجو
  ).و اخلارجي معا يتحقق يف داللة الفعل عىل الفاعل واملفعول وضابط الالزم الذهني(  

َالرضب فهو فعل وهو يدل بال شك عىل من صدر منه الرضب وهو الضارب وعىل مـن وقـع عليـه : مثال
فاعـل والـيشء صدر من الوع يشء عىل يشء فاليشء األول الرضب وهو املرضوب ألن الرضب معناه وق

 .الثاين مفعول
 .فإذا تصورت يف ذهنك معنى الرضب استحرضت معه ضاربا ومرضوبا فداللة الرضب عليهام بااللتزام

ونوع اللزوم هو لزوم ذهني وخارجي معا ألنه كام أنه يف الذهن يوجد تـالزم ففـي خـارج الـذهن يوجـد 
 !!.د يف الواقع رضبا يصدر من دون ضارب وحمل يقع عليه الرضبتالزم أيضا فهل جت

 .اخللق يدل عىل اخلالق واملخلوق: مثال
 .فإذا تصورت يف ذهنك اخللق فستتصور معه اخلالق واملخلوق

 .وهذا التالزم يف الذهن ويف اخلارج أيضا
َاإلكرام يدل عىل املكرم واملكرم: مثال ِ. 

َمكرما ومكرمافإذا تصورت اإلكرام تصورت معه  ِ. 
 .وهكذا ففي كل هذا األمثلة يوجد تالزم بني امللزوم والالزم يف الذهن واخلارج معا

وهذان الالزمان أعني الذهني فقط والذهني واخلارجي معا مها املعتربان يف املنطق ألنه ينتقل الذهن فـيهام 
 .همبسهولة من امللزوم إىل الالزم وأما الالزم اخلارجي فغري معترب عند
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 ).وضابط الالزم اخلارجي فقط يتحقق فيام حيتاج إىل دليل أو مشاهدة ( 
 .احلدوث للعامل: همثال

 .فثبوت احلدوث للعامل يفتقر إىل دليل
 .فالعامل ملزوم واحلادث الزم

  يف ذهنك تصورت معه احلدوث؟- وهو كل ما عدا اهللا سبحانه -فهل إذا تصورت العامل  
حلدوث للعامل يفتقر إىل برهان عقيل يثبت ذلك فليس جمـرد تـصور العـامل  كـاف كال ألن ثبوت ا: اجلواب

 .لتصور احلدوث معه
 .الوحدانية لإلله: همثالو

 .فثبوت الوحدانية له حيتاج إىل دليل
 .فاإلله ملزوم والوحدانية الزمة

 ؟ افهل إذا عرفت وتصورت اإلله يف ذهنك لزم أن تتصوره واحدا أحد
 ملا أرشك به أحد ولكان املرشكون بمجرد أن يتصوروا معنـى اإللـه يف اللغـة حيكمـون كال وإال: واجلواب

 .بوحدانيته واستحالة التعدد
 .السواد للغراب: همثالو

فثبوت السواد للغراب الزم له ولكن هذا اللزوم حيتاج إىل مشاهدات مسبقة فالنـاس رأوا أن كـل غـراب 
   السواد معهأسود فصاروا كلام ذكروا الغراب استحرضوا

 .فالغراب ملزوم والسواد الزم
 .ولو أن شخصا مل ير الغراب ألمكن أن يتصوره أبيض أو عىل لون آخر

 .فال توجد مالزمة عقلية بني الغراب والسواد وإنام شاء اهللا سبحانه أن جيعله أسود
 .البياض للثلج: همثالو

 .فثبوت البياض للثلج يتوقف عىل املشاهدة
 . ير الثلج ألمكن أن يتصوره أسود أو عىل لون آخرولو أن شخصا مل

  .فال توجد مالزمة عقلية بني الثلج والبياض وإنام شاء اهللا سبحانه أن جيعله أبيض
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ففي كل هذه األمثلة ال يوجد تالزم ذهني عقيل بل هو إما أن يفتقر إىل دليل وإما أن يكون بيـنهام توافـق يف 
 .اب وال يوجد تالزم ذهنيالعامل اخلارجي مثل السواد والغر

أن املنطقيني يشرتطون لقبول الداللة االلتزامية وجود التالزم الذهني بني امللزوم والـالزم : واخلالصة هي
  .فلذا ال يعتدون بالسواد للغراب ونحوه

 .وهذا جمرد اصطالح هلم قد ال تنفعنا مراعاته يف العلوم الرشعية وغريها فاألوىل هو التعميم
وأما يف فن األصول أو يف البيـان فـإهنم ال يـشرتطون يف داللـة االلتـزام أن : خ السنويس رمحه اهللاقال الشي

يكون اللزوم ذهنيا بل مطلق اللزوم بأي وجه كان، وبذلك كثرت الفوائد التي يستنبطوهنا بداللة االلتـزام 
. نطـق مـع حاشـية البـاجورياهـ رشح املخترص يف فن امل. من ألفاظ القرآن والسنة وألفاظ أئمة املسلمني

 . ٣٧مطبعة التقدم العلمية ص 
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع الالزم؟-١
  كيف يدل العمى عىل البرص مع أهنام ال جيتمعان ؟  -٢
 ناطقة وغريهم يف داللة االلتزام؟  ما هو الفرق بني امل-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية 
  . الطامطة عىل احلمرة-٤  العسل عىل الشمع-٣ . القتل عىل املقتول-٢.ّ الصم عىل السمع-١
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 " خمططات توضيحية "
 

 الالزم
 

    ذهني وخارجي        خارجي          ذهني                                                  
 )غري معترب         ( )     معترب       (   )         معترب          (                                              
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 )الدرس الثامن ( 
 

 أقسام اللفظ 
 

 .صوت مشتمل عىل بعض األحرف: اللفظ هو
 .مسموع باألذن ويشتمل عىل الزاي والياء والدالمثل زيد فإنه صوت 

 .وينقسم إىل مفرد ومركب
 .ما ال يدل جزئه عىل جزء معناه: فاملفرد

 .ما يدل جزئه عىل جزء معناه: واملركب
يدل عىل شـطر هـذا ) غالم ( هذا لفظ مركب ألن معناه غالم تابع ومملوك لزيد، فلفظ ) غالم زيد : ( مثال

 .يدل عىل الشطر الثاين فيكون مركبا ألنه قد دل جزء اللفظ عىل جزء املعنى ) زيد( املعنى، ولفظ 
   وأما لفظ غالم أو لفظ زيد فمفرد ألنه ال يدل جزء اللفظ عىل جزء املعنـى، فمـثال لفـظ زيـد متكـون مـن

  الباقي؟ فهل الزاي مثال تدل عىل يد زيد والياء تدل عىل رأسه والدال تدل عىل)  والدال - والياء-الزاي(
 .كوحدة كاملة يدل عىل زيد وليست أجزائه تدل عىل جزء معناه) زيد ( كال فهذا اللفظ : اجلواب

 .واملركب متى ما صار علام صار مفردا
 .فعبد اهللا يراد به اسام لشخص هو مفرد ألنه ال يدل جزء اللفظ حينئذ عىل جزء املعنى

 .فهو مركب) إين عبد اهللا: قال: ( عاىل كقوله ت بل الوصفأما إذا أريد به غري العلمية
وهكذا أصول الفقه، ومصطلح احلديث، وأصول الدين إذا أريد هبا أسـامء علـوم خمـصوصة فهـي مفـردة 

 . وهي يف األصل مركبة من كلمتني
 :واملفرد ينقسم إىل ثالثة أقسام هي

 . وهي تسمى بالفعل عند النحاة مثل رضبكلمة -١
 .حاة مثل زيدوهو االسم عند الن اسم -٢
 . وهو احلرف عند النحاة مثل يفأداة -٣
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 .احلرف أداةوفاملناطقة يسمون الفعل كلمة 
 :واملركب ينقسم إىل قسمني

 .ما ال حيسن السكوت عليه:  مركب ناقص وهو-١
ٍمثل غالم زيد، وشجرة  .ٍ مجيلةٍ
 . وال حممول لهوسكت مل يذكر كالما مفيدا ألنه موضوعأو شجرة مجلية ألن من قال غالم زيد 

 . ما حيسن السكوت عليه:  مركب تام وهو-٢
 .مثل زيد قائم، وقام زيد
 :واملركب التام قسامن

 .كالم حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-أ
 .كالم ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-ب
ٌقام زيد فهذا الكالم يسمى خربا ألنه حيتمل الصدق والكذب ألنك إما أن تكون: مثال  صـادقا فـيام قلتـه َ

 .ويكون زيد قد قام فعال، أو تكون كاذبا ويكون زيد مل يقم
ًإذا قلت لشخص قم فهذا كالم مركب من فعل وفاعل مسترت تقديره أنت و يـسمى إنـشاء وهـو ال : مثال ْ َ

صـدقت أو : حيتمل الصدق والكذب ألنه طلب، وهو ليس فيه صدق أو كذب؛ فـال يـصح أن يقـال لـك
خترب عن حدوث يشء بل أنت تنشأ أمرا وطلبا ليشء تريده فال معنى للصدق والكذب، بل كذبت ألنك مل 

 .إما أن تطاع ويقوم الشخص الذي ختاطبه أو تعىص وال يقوم من مكانه
 .إدراك النسبة التامة اخلربية عىل وجه اليقني أو الظن: فإذا علم هذا فالتصديق هو

 :ذ يكون للتصور عدة مصاديق هيوكل إدراك عدا هذا فهو من التصور، وحينئ
 . إدراك املفرد مثل زيد، ورضب، ويف-١
 . إدراك املركب الناقص مثل غالم زيد-٢
 حيكـم بوقوعـه أو لكي إدراك املركب التام اإلنشائي مثل قم ألن اإلنشاء ال يتعلق به إخبار عن الواقع -٣

 .عدم وقوعه فال يتعلق به سوى تصور املعنى دون التصديق
 .راك النسبة التامة، أي جمرد تصور معنى اجلملة اخلربية فقط إد-٤
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 . إدراك النسبة التامة عىل وجه الشك-٥
 . إدراك النسبة التامة عىل وجه الوهم-٦

 .وباختصار التصور إدراك بال حكم
 .وقد مرت أمثلة التصور مرارا

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما الفارق بني أصول الفقه يف حال العلمية ويف غري العلمية؟-١
  مل كان املركب الناقص ال حيسن السكوت عليه؟     -٢
 َ مل كان إدراك اإلنشاء تصورا ال تصديقا؟  -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني املفرد واملركب فيام ييل: أوال
 ). تصور - تصديق- حممد املختار- املدينة املنورة-اماملسجد احلر( 

ًميز بني املركب الناقص واملركب التام خربا أو إنشاء  فيام ييل: ثانيا ّ: 
 ). يوم القيامة - ال إله إال اهللا- اهللا أكرب- أقيموا الصالة- ال تقربوا الزنا-اتقوا اهللا ( 
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 " خمططات توضيحية "
 

 اللفظ
 

            مركب                  مفرد                                                                               
 

          ناقص               تام                       أداة        كلمة   اسم                                         
 )تصور (                                                         )تصور (                                                 

 خرب                         إنشاء                                                                                
 )تصور (                                                                                                   

  يقني أو ظن              شك أو وهم                                                
 )تصور )                 ( تصديق     (                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٦ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 ) التاسعالدرس(  
 

  اجلزئي والكيل 
 

ٌقد علمت أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، ثم إن اللفظ املفرد ينقسم بحسب معناه إىل قسمني ٌّ َ َ: 
 .ّكيل: أوال
 .ّجزئي: ثانيا

 .ِالذي ال يمنع تصور مفهومه من وقوع الرشكة فيه: فالكيل هو
وهو الذكر البالغ فستجده ينطبق عـىل كثـريين مثـل رجل، إذا تصورت مفهومه أي معناه يف عقلك : مثال

 .زيد وعمرو وبكر وغريهم، فمعناه ومفهومه ال يمنع الرشكة فيه أي االشرتاك بل يشمل كثريين
الصالة، إذا تصورت مفهومها ومعناها يف عقلك وهو عبـادة ذات أقـول وأفعـال مفتتحـة بـالتكبري : مثال

 . صالة وال ختتص بصالة واحدة فمعنى الصالة ال يمنع الرشكةخمتتمة بالتسليم فستجد أهنا تتناول كل
 فستجد أنه يشمل كل  يف أوراقكتاب، إذا تصورت مفهومه ومعناه يف عقلك وهو صحائف مكتوبة: مثال

 . فمفهوم هذا اللفظ ال يمنع الرشكة والتعدد،كتاب وال يقتيض احلرص بكتاب واحد
 . من وقوع الرشكة فيهالذي يمنع تصور مفهومه: وأما اجلزئي فهو

زيد، إذا تصورت مفهومه ومعناه يف عقلك وهو إنسان معني فيـستحيل حينئـذ أن يـصدق وينطبـق :  مثال
 .عىل أكثر من واحد ألن مفهومه يأبى الرشكة فيه فهو ال يدل إال عىل واحد

 أن تنطبـق هذه الصالة، إذا تصورت مفهومها يف عقلك وهي صالة معينة مشخصة فيستحيل حينئذ: مثال
 .عىل غري تلك الصالة

هذا الكتاب، إذا تصورت مفهومه يف ذهنك وهو كتاب مشخص مشار إليه فيستحيل حينئذ أن يقبل : مثال
 .الرشكة بل ال يدل إال عىل كتاب واحد بعينه

 .ثم إن الكيل يشمل ما له كثرة حقيقية يف اخلارج وما ليس كذلك
 .الصالة والكتاب ما تقدم من الرجل و:فمثال ما له كثرة
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 شمس فإن معناها كوكب مشتعل ميضء، فهذا املعنى ليس فيه قيد يمنعه من قبـول :ومثال ما ليس له كثرة
 .الرشكة، فكل كوكب مشتعل ميضء هو شمس

 ؟افإن قلت ولكن ال توجد سوى شمس واحدة فكيف تكون كلي
ين، أي أننا ال ننظر إىل الواقع بل ننظر ألن معناها ومفهومها غري منحرص فهو عام قابل للشمول لكثري: قلنا

إىل نفس املعنى املتصور يف العقل فإن كان عاما يشمل كثره فنعتربه عاما ألن املصحح لكونه كليا أو جزئيـا 
 .هو املفهوم الذهني وليس الواقع اخلارجي

، ولـو وهلذا فقد اكتشف العلم احلديث وجود كواكب مشتعلة مضيئة غري شمسنا هـذه فـسموها شموسـا
 .فرضنا أنه ليس يف الكون إال شمسنا لكانت كلية أيضا، وكذا قل مثل هذا عىل القمر

 .هذا لفظ ملعنى خيايل ال وجود له يف الواقع ويعنون به حيوانا خميفا هبيئة أسطورية ال واقع له: الغول: مثال
 هو املفهـوم بغـض النظـر عـن فهذا املعنى كيل أيضا وإن مل يوجد له أي فرد يف الواقع ألن املصحح للكلية

 .الواقع
منع انطباقه عىل كثريين ولو بالفرض، أي بـافرتاض أن ُوبعبارة أخرى إن الكيل هو ذلك املفهوم الذي ال ي

 .له أفرادا متعددة
فتلخص أن املفهوم الذهني تارة يصدق عىل كثريين وتارة ال يصدق إال عىل واحد فام يصدق عـىل كثـريين 

 .دق إال عىل واحد هو جزئيهو كيل، وما ال يص
 .ثم إن املعنى الذهني يسمى مفهوما وما ينطبق عليه ذلك املعنى يف اخلارج يسمى مصداقا

فمعنى الرجل وهو الذكر البالغ يسمى مفهوما، وما ينطبق عليه هذا املفهوم يف اخلـارج مـن زيـد وعمـرو 
 .وبكر وغريهم يسمى مصداقا وأفرادا

بة يسمى مفهوما وما ينطبق عليه هـذا املعنـى مـن األقـالم املحـسوسة يـسمى ومعنى القلم وهو آلة الكتا
 .مصداقا وأفرادا

 ومعنى زيد يف الذهن وهو إنسان معني مشخص يسمى مفهومـا، والـشخص اخلـارجي احلقيقـي يـسمى 
 . مصداقا

 .وعىل هذا فقس
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  )أسئلة( 
 

 بارة من عندك؟ّ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الكيل واجلزئي عرب عن ذلك بع-١
   ما الفارق بني املفهوم واملصداق؟  -٢
  كيف يكون الغول كليا مع أنه يشء خيايل ال حقيقة له؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الكيل واجلزئي فيام ييل
 ). بيت - املؤمنون- سعيد وصفا- سعيد علام- الكعبة - رسل- صيام- حممد- بغداد -مكة( 
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 "خمططات توضيحية  "
 

 املفهوم
 

  يمنع الرشكة                  ال يمنع الرشكة                                                   
 )جزئي )                                   ( كيل (                                                                
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 ) خالصة الباب (
 

 .مسائل يبحث فيها عن أحول التعريف والدليل: املنطق
 .وموضوعه التعريف والدليل

 .ما يفيد التصور: فالتعريف
 .ما يفيد التصديق: والدليل
 . إدراك ال يتعلق به حكم: والتصور
 .إدراك النسبة التامة عىل وجه اليقني أو الظن: والتصديق

 .وكالمها رضوري ونظري
 .ما ال حيتاج إىل تعريف: تصور الرضوريفال

 .ما حيتاج إىل تعريف: والتصور النظري
 .ما ال حيتاج إىل دليل: والتصديق الرضوري
 .ما حيتاج إىل دليل: والتصديق النظري

 .وأبحاث املنطق حمصورة يف قسم التصورات، وقسم التصديقات
ملتعلقة باأللفاظ ألن اللفـظ وسـيلة نقـل وقبل الدخول يف مبحث التصورات نحتاج لذكر بعض املسائل ا

 .املعنى فنبحث يف الداللة وأقسام اللفظ
 .فهم يشء من يشء آخر: فالداللة

 .وهي إما أن تكون لفظية أو غري لفظية
 :وكل منهام إما أن تكون الداللة فيهام بسبب الوضع أو الطبع أو العقل فهي ستة أقسام

 . اللفظية الوضعية-١
 .الوضعية غري اللفظية -٢
 . اللفظية الطبعية-٣
 . غري اللفظية الطبعية-٤
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 . اللفظية العقلية-٥
 . غري اللفظية العقلية-٦

 .وغرض املنطقي يف الداللة اللفظية الوضعية ألهنا هي املعتربة يف املحاورات ونقل األفكار
 :فالداللة اللفظية الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام

 . عىل متام ما وضع لهداللة اللفظ:  مطابقة وهي-١
 .داللة اللفظ عىل جزء ما وضع له:  تضمن وهي-٢
 .داللة اللفظ عىل اخلارج عن معناه املوضوع له:  التزام وهي-٣

ورشط الداللة االلتزامية عند املناطقة هي اللزوم الـذهني أي سـواء أكـان الـالزم يف الـذهن فقـط، أو يف 
 .الذهن واخلارج معا
 .فهذا هو بحث الداللة، رج فغري معترب عندهموأما الالزم يف اخلا
 .الصوت املشتمل عىل بعض األحرف: وأما اللفظ فهو
 .مفرد، ومركب: وهو قسامن

 :وهو ثالثة أقسام، ما ال يدل جزئه عىل جزء معناه: فاملفرد
 . كلمة وهي الفعل عند النحاة-١
 . اسم وهي االسم عند النحاة-٢
 . أداة وهي احلرف عند النحاة-٣

 .ما يدل جزئه عىل جزء معناه: واملركب
 :وهو قسامن

 .ما ال حيسن السكون عليه:  ناقص وهو-١
 .ما حيسن السكون عليه:  تام وهو-٢

 :ثم التام نوعان
 .كالم حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-أ
 .كالم ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-ب
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 " تعليقات عىل النص "
 

ُقال الشيخ أثري الدي َن املفضل بن عمرُ ُ ُ ِ ُّ بن املفضل األهبري رمحِ ِ ِ  : اهللاُُهِ
 بسم اهللا الرمحن الرحيم(                                                        

َنحمد اهللا عىل توفيقه، ونسأله هداية طريقه، ونصيل عىل حممد وعرتته أمجعني ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ. 
ِسالة يف املنطق أوردنِفهذه ر ُوبعد ًا فيها ما جيب استحضاره ملن يبتدئ يف يشء من العلوم مستعينا باهللاٌِ َِ ٍ ُ ُ ُُ  تعاىل ِ
ُفيض اخلري واجلُ مُإنه ِ  .ِودُ

 
........................................................................................................ 

 ولقبـه أثـري الـدين، مـن علـامء املنطـق والفلـسفة َرَمـُ عمؤلف هذه الرسالة هو الشيخ املفضل بـن: أقول
 . هـ  رمحه اهللا، واألهبري نسبة إىل أهبر مدينة قديمة يف إيران٦٦٣والرياضيات والفلك تويف يف عام 

ابتدأ كتابه بالبسملة ثم باحلمدلة والصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم تربكـا هبـا وثنـاء عـىل اهللا وعـىل  
 .اهللا عليه وسلمرسوله صىل 

ونـسأله هدايـة ( التوفيق هو أن جيعل اهللا أعـامل العبـد موافقـة لـرشعه سـبحانه  ) نحمد اهللا عىل توفيقه( 
هم أهـل بيتـه  )  أمجعنيوعرتته( سيد األولني واآلخرين  ) ونصيل عىل حممد( أي رصاطه املستقيم ) طريقه

 .أمجعنيوعيل واحلسن واحلسني ريض اهللا عنهم وأوالده أزواجه 
هو مسائل يبحث فيها عـن  ) يف املنطق( أي أوراق قليلة حتتوي عىل مسائل من العلم  ) وبعد فهذه رسالة( 

أي مراعاتـه ولـيس املـراد ) ما جيب استحـضاره ( أي ذكرنا فيها  ) أوردنا فيها( أحوال التعريف والدليل 
االستحـسان فمعنـى جيـب   بمعنـىالوجوب الرشعي الذي يأثم مـن تركـه بـل الوجـوب االصـطالحي

فهو مقدمة لكل العلوم فأي علم تبدأ يف دراسـته أهيـا الطالـب  ) ملن يبتدئ يف يشء من العلوم ( يستحسن
 . فينبغي عليك مراعاة قواعد املنطق فيه ألنه وال بد أن يكون ذلك العلم قد اشتمل عىل تعاريف وأدلة

 فهو هذا تعليل ) إنه مفيض اخلري واجلود( إمتام هذه الرسالة أي طالبا العون منه عىل  ) مستعينا باهللا تعاىل( 
 . يطلب العون من اهللا سبحانه ألنه مفيض اخلري واجلود عىل عبادة واإلفاضة هي اإلعطاء
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ْإيساغوجي ِ ُ 
ُّاللفظ الدال  ُيدل عىل متام ما وضع له باملطابقة، وعىل ج ِبالوضعُ َِ ِ ِ ِزئهُّ  .ٌزءُ جُ لهَ كانْ إنِ بالتضمنِ

ِوعىل ما يالزمه يف الذهن ُ ُ  .ِ بااللتزامِ
........................................................................................................ 

أي هذا باب إيساغوجي، وهـو لفـظ يونـاين معنـاه يف لغـتهم املـدخل، ويقـصد املناطقـة  ) إيساغوجي(  
اخلمس التي هي اجلنس والفـصل والنـوع والعـرض العـام واخلـاص، فهـذه باملدخل هو بحث الكليات 

 .الكليات مدخل ملبحث التعريفات كام سيأيت رشحه مفصال إن شاء اهللا
ّثم إن املصنف بوب بإيساغوجي وبدأ بمبحث األلفاظ وهي الدالالت وأقسام اللفظ ألهنا مقدمة للمنطق 

 .كام رشحناه
أي املستعمل وهذا احرتاز عن اللفظ املهمل  ) الدال( ىل بعض األحرف وهو الصوت املشتمل ع ) اللفظ( 

ّوهو جعل اللفظ بمقابل معنى فهذه األقسام هـي للفـظ الـدال  ) بالوضع( أي الذي مل يوضع ملعنى كديز  ِ
 ما تفرس باملعنى والضمري يف لـه ) يدل عىل متام ما وضع له( بالوضع ال لغريه من بقية الدوال كام مر رشحه 

وسـميت  ) باملطابقـة ( عائد عىل اللفظ أي واللفظ الدال بالوضع يدل عىل متام املعنى الذي وضع اللفظ له 
 ) بالتـضمن( أي ويدل اللفظ عىل جـزء مـا وضـع لـه  )  وعىل جزئه( بذلك لتطابق اللفظ مع املعنى متاما 

جـل فـإن معناهـا هـو الـذكر روسميت بذلك لتضمن كل املعنى املطابق جلزئه أي يشتمل عليه مثل كلمة 
هـذا رشط  )  جزء(    للمعنى وجدأي ) إن كان له( البالغ فهذا املعنى يتضمن الذكر ويتضمن البالغ أيضا 

الداللة التضمنية وهو أي يكون معنى اللفظ مركبا من شيئني فأكثر ليدل عىل كـل املعنـى باملطابقـة وعـىل 
 !.ء له فكيف يدل عليه بالتضمن وهو ال جزء لهجزئه بالتضمن، فإن كان املعنى واحدا ال أجزا

وهـذا املعنـى ال أجـزاء لـه ويـسمى بـاملعنى ) َأ (  املخصوص مهزة االستفهام فإن معناها هو اللفظ: مثال
 .ومل توجد داللة التضمن لعدم وجود املعنى املركبالبسيط، فهنا وجدت داللة املطابقة 

سميت بااللتزام ألن املعنى املطابق يستلزم ويستتبع معنى خارجـا و ) وعىل ما يالزمه يف الذهن بااللتزام( 
عام وضع له، وقال يف الذهن كي يبني أن رشط الداللة االلتزامية هي أن تكون ذهنية سـواء أكانـت ذهنيـة 

 .خارجية أم ذهنية فقط، وال تكفي اخلارجية عىل ما بيناه يف الرشح
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 ِتابةِ الكِةَعنَْ وصِ التعلمِ، وعىل قابلِمها بالتضمنِ، وعىل أحدِ باملطابقةِ الناطقِ عىل احليوانُ يدلُ فإنهِكاإلنسان
 .ِبااللتزام
 .ِكاإلنسان.ُ معناهِ عىل جزءٌ، داللةُ منهِ باجلزءُالذي ال يراد: وهوإما مفرد ٌ: ُثم اللفظ

ٌ وهو َّوإما مؤلف  .ِارةَجِكرامي احل. َ كذلكُالذي ال يكون: ُ
........................................................................................................ 

فإن معناه هو احليوان الناطق، وال تتوهم أن هذه مسبة وتنقيص ملن كرمـه اهللا سـبحانه مـن  ) كاإلنسان(  
احليوان هنا ليس هـو جهة أنك تتخيل أن معنى اإلنسان حينئذ هو محار ناطق أو دابة ناطقة، كال فإن معنى 

فقولنا جسم أي له }جسم نام حساس متحرك باإلرادة{املعنى الذي تفهمه من العرف، بل املقصود به هو 
أبعاد ثالثة طول وعرض وارتفاع، نام أي ينمو ويكرب، حساس أي يتحسس باألمل  وغريه، متحرك باإلرادة 

 !. آدم هبذا الوصف؟أي يتحرك ويسري باختياره، واآلن قل يل بربك أليس كل بني
وإن : ( كال، أمل تـسمع قـول اهللا تعـاىل: قلنا؟ فإذا كان هذا مقصودكم فأنتم اخرتتم لفظا خاطئا: فإن قلت

ُالدار اآلخرة هلي احليوان  َ َ أي احلياة الدائمة كام قال ابن كثري يف تفسريه، فمعنى احليـوان يف التعريـف هـو ) َ
 .فكر ذو عقل وليس املراد به نطق اللسانومعنى كلمة ناطق هو م. كائن حي فافهم

 وعـىل (كاحليوان فقط، أو النـاطق فقـط ) فإنه يدل عىل احليوان الناطق باملطابقة، وعىل أحدمها بالتضمن(
ألن اإلنسان مادام ناطقا مفكرا فهو يقبـل الـتعلم الراقـي وصـناعة  ) قابل التعلم وصنعة الكتابة بااللتزام

 .قية احليوانات فهي وإن كانت كائنات حية وحساسة إال أهنا ليست بناطقةالكتابة والقراءة بخالف ب
بدأ بتقسيم ثان للفظ فإن التقسيم األول بحسب الداللة، وهنا تقسيم للفـظ باعتبـار مفهومـه ) ثم اللفظ ( 

 جـزء أي ال يـدل اجلـزء منـه أي ) الذي ال يراد باجلزء منه، داللة عىل جزء معنـاه:  إما مفرد وهو( ومعناه 
 ال تدل عىل جزء معناه فاهلمزة ] ن - ا- س - ن - إ [فإن أجزائه وهي  ) كاإلنسان( اللفظ عىل جزء معناه 

  )وهو الذي ال يكون كـذلك( أي مركب  ) وإما مؤلف( مثال ال تدل عىل احليوان والبقية عىل الناطق مثال 
 فاملركب هو الذي يراد بـاجلزء مـن لفظـه داللـة أي مثل املفرد بأن ال يراد باجلزء منه داللة عىل جزء معناه،

 فإن معناه شخص رام للحجارة فلفـظ رام يـدل عـىل الـشخص ولفـظ ) كرامي احلجارة(عىل جزء معناه 
 .احلجارة يدل عليها
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ْ الرشِن وقوعِ مِهِ مفهومِ تصورُ نفسُالذي ال يمنع:  وهوٌإما كيل: ُواملفرد  .ِ كاإلنسان.ِ فيهِةَكِّ
ً علامٍ كزيد.ٌا جزئيّوإم َ َ.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
إما كيل وهو الذي ال يمنع نفس تصور مفهومه مـن ( أي اللفظ املفرد من حيث مفهومه ومعناه ) واملفرد ( 

هـو الـذي ال يمنـع مفهومـه مـن وقـوع الـرشكة أي : رص املؤلف ويقوليمكن أن خيت ) وقوع الرشكة فيه
االشرتاك فيه، ولكنه زاد قيدين عىل املفهوم ومها نفس تصور مفهومه كي يوضـح لـك أن العـربة يف كونـه 

 .ُكليا هو نفس املعنى الذي تتصوره بغض النظر عن الواقع وهلذا عد الغول كليا كام بيناه
و حيوان ناطق وهذا املعنى يصدق عىل كثريين زيـد وعمـرو وبكـر وهنـد ولـيىل فإن معناه ه ) كاإلنسان(

 .وغريهم فال يمنع الرشكة
 ّفـإن ) كزيد علام( أي من وقوع الرشكة فيه  )  الذي يمنع نفس تصور مفهومه من ذلك:وهووإما جزئي ( 

 .كثر من واحد أ وينطبق عىلزيدا وضع ليدل عىل شخص معني فمفهومه الذهني ال يمكن أن يتناول
زاد يزيد زيـدا :  بقوله علام أي اسام لشخص معني كي خيرج زيدا إذا كان مصدرا للفعل زاد يقالاّوقيد زيد

 . وزيادة، فزيد مصدر معناه الزيادة وهذا كيل يصدق عىل كل زيادة عىل اليشء
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس األول ( 
 :األسئلة

 تكمن أمهية املنطق يف رأيك؟ يف ضوء ما تقدم أين -١
 . يف وضع قواعد تعني الناظر عىل الكشف عن املجهول

 ّ يف ضوء ما مر عليك هل ترى أن الصواب يف ترك دراسة هذا العلم؟-٢
 .ال
 هل ترى أن املناقشة املذكورة مقنعة؟-٣

 .يف نظري أهنا مقنعة
 

 )الدرس الثاين ( 
 :األسئلة

  الواضح بني التصور والتصديق؟ّ يف ضوء ما مر عليك ما الفرق-١
 .التصور هو إدراك للمفرد، والتصديق إدراك للنسبة

  هل يمكن أن يوجد التصديق بدون تصور ومل؟-٢
نسبة بالال يمكن أن يوجد التصديق بدون التصور ألنه ال بد من تصور املوضوع واملحمول أوال قبل اجلزم 

 .بينهام
 قضية السالبة؟ّ كيف متيز بني القضية املوجبة وال-٣

 .القضية املوجبة تدل عىل ثبوت يشء ليشء، والسالبة تدل عىل انتفاء يشء عن يشء
 

 :التامرين
 :ز التصور من التصديق يف األمثلة التاليةّمي
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 . اإلنسان-١
 .تصور

 . غالم زيد-٢
 .تصور

 . احلمد هللا رب العاملني-٣
 .قإدراك كل مفردات هذه القضية تصور، وإدراك النسبة تصدي

 .    إنام األعامل بالنيات-٤
 .إدراك كل مفردات هذه القضية تصور، وإدراك النسبة تصديق

 
  )لثالدرس الثا( 

 :األسئلة
  كيف تفرق بني الظن والوهم؟-١

 .الظن يتعلق بالطرف الراجح من القضية، والوهم يتعلق بالطرف املرجوح من القضية
 لتصديق فام الفرق بينهام يف هذه احلالة؟ إذا كان التصور قد يتعلق بالنسبة مثل ا-٢

الفرق بينهام أن التصور إذا تعلق بالنسبة فيكون عىل وجه الشك أو الوهم، وأما التصديق فيتعلـق بالنـسبة 
 .عىل وجه اليقني أو الظن

 أشهر علمت أهنا صـحيحة فـام الفـرق بـني اإلدراك ٦ إذا قرأت معلومة يف كتاب فارتبت منها ثم بعد -٣
  والثاين؟األول

 .اإلدراك األول يكون تصورا لوجود الشك، والثاين يكون تصديقا لوجود اجلزم
 

 :التامرين
 :ما نوع إدراكك للقضايا اآلتية

 . اهللا نور السموات واألرض-١
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 .يقني
 . صالة اجلامعة فرض كفاية-٢
 .ظن
 . ملس املرأة ينقض الوضوء-٣
 .ظن
 . دراسة املنطق مفيدة-٤
 .ظن

 
 )ابع الدرس الر( 

 :األسئلة
 ؟تعريفاهتاأذكرها مع ق ير والتصدّ يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام التصو-١

 .ور رضوري، وتصديق رضوري، وتصور نظري، وتصديق نظريتص :أربعة أقسام هي
؟ وما هي  هل حصل وإن قامت يف نفسك شبهة منعتك من معرفة ما هو بدهيي ثم انكشف األمر عنك-٢

  ؟هذه الشبهة
ن بعض الناس تومهوا أنه قد يكون اجلزء أكرب من الكل مثل أن يتضخم عضو من أعـضاء اإلنـسان  أُأذكر

 .ملرض فيصري أكرب من جسمه كله
وهذه شبهة يف مقابل قضية بدهيية ألنه قارن ببني جزء كبري وبني جـزء صـغري ولـو تـصور الكـل تـصورا 

 .كون اجلزء أكرب منه إطالقاصحيحا لعلم أن الكل هو جمموع األجزاء كلها فال يمكن أن ي
 إذا ذهبت إىل طبيب تصف له أملك فأخذ يسألك ثم كشف عليك وعرف سبب املرض فام الفـرق بـني -٣

 علمك بمرضك وأملك وعلم الطبيب به؟
علم الطبيب باملرض علم نظري ألنه يصل إليه باألدلة والتفكر بينام علم املريض بمرضه حال إحساسه بـه 

 . ينهو علم رضوري وجدا
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 :التامرين
 : الرضوري من النظري يف األمثلة اآلتيةّعني
 . إدراك اجلن-١

 .نظري
 . إدراك الكهرباء-٢

 .نظري
 . بارد اهلواء-٣

 .رضوري
 . األرض تدور حول نفسها-٤

 .نظري
 . القرآن كالم اهللا-٥

 .نظري
 . الكل أكرب من اجلزء-٦

 .رضوري
 

 )الدرس اخلامس ( 
 :األسئلة

ُقدم كيف تفرق بني الدال واملدلول والداللة؟ يف ضوء ما ت-١ ِّ 
إىل  الـدال نتقـال مـن، والداللـة هـي الـربط وااليشء املفهـوم، واملدلول هو ال ليشء آخرُفهمالدال هو امل

 .املدلول
 الوضعية والطبعية والعقلية؟ :  ما الفرق بني الدالالت الثالث-٢

ية منشأها اجلبلة والعادة، والعقليـة منـشأها الداللـة الداللة الوضعية منشأها الوضع واالصطالح، والطبع
 . عىل األثر واملؤثرةالعقلية املبني
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األثر يدل عىل املسري والبعرة تدل : حني سئل بم عرفت ربك فقال من أي الداللة تصنف قول األعرايب -٣
 عىل البعري فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أال تدل عىل العليم اخلبري؟ 

    .ٍّهي الكواكب العظيمة، والفجاج مجع فج وهي الطريق الواسع بني اجلبلنيوالربوج 
 .من الداللة غري اللفظية العقلية

 :التامرين
  نوع الداللة يف األمثلة التالية ؟ّعني

  -  داللة غري لفظية طبعية  صهيل الفرس عىل طلب املاء-طبعيةغري لفظية داللة  ارتفاع النبض عىل احلمى( 
 التثـاؤب عـىل -داللة لفظيـة طبعيـة  األنني عىل املرض-داللة غري لفظية وضعية  عىل جهة القبلةاملحراب
 صوت املـؤذن عـىل -داللة غري لفظية وضعية  عقرب الساعة عىل الوقت- داللة غري لفظية طبعيةالنعاس

 اهللا ال - وضعيةداللة غري لفظية   جرس املدرسة عىل انتهاء االسرتاحة-داللة لفظية وضعية دخول الوقت
  ). داللة لفظية وضعية إله إال هو احلي القيوم عىل معناها

 
 )الدرس السادس ( 

 : األسئلة
  عن الفرق بني املطابقة والتضمن وااللتزام بعبارة من عندك؟ِّ يف ضوء ما تقدم عرب-١

اخيل مطابقة، وعـىل اللفظ له معنى داخيل موضوع له ومعنى خارجي مرتبط به، فداللته عىل كل املعنى الد
 .بعضه تضمن، وداللته عىل املعنى اخلارجي التزام

  ما الفرق بني امللزوم والالزم واملالزمة؟ -٢
 .امللزوم هو الدال، والالزم هو املدلول، واالنتقال والربط بينهام هو املالزمة

  كيف تفرق بني الالزم واألعم والالزم املساوي؟-٣
 . ال يوجد مع غري امللزومساويوم ومع غريه، والالزم املالالزم األعم يوجد مع امللز
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 :التامرين
  نوع الداللة اللفظية الوضعية يف األمثلة التالية؟ّبني: أوال
 . السيارة عىل حمركها-١

 .تضمن
 . السقف عىل اجلدران-٢

 .التزام
 . الدار عىل غرفه-٣

 .تضمن
 . احلج عىل العبادة-٤

 .تضمن
 .والقبول العقد عىل اإلجياب -٥

 .مطابقة
 ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية من حيث العموم واملساواة ؟: ثانيا
 . الفردية للثالثة-١

 .الزم أعم
 . احلرارة للنار-٢

 .الزم أعم
 . السواد للغراب-٣

 .الزم أعم
  . البنوة لألبوة-٤

 .الزم مساو
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 )الدرس السابع ( 
 :األسئلة

  بني أنواع الالزم؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق-١
 .إذا وجد الالزم مع غري امللزوم فهو أعم، وإذا مل يوجد مع غري امللزوم فهو مساو

  كيف يدل العمى عىل البرص مع أهنام ال جيتمعان ؟ -٢
يدل عليه من جهة املعنى احلاصل يف الذهن ألن العمى هو عدم البرص فيلـزم تـصور البـرص عنـد تـصور 

  .  اخلارجالعمى وال يدل عليه يف 
  ما هو الفرق بني املناطقة وغريهم يف داللة االلتزام؟ -٣

، وأما غريهم  واسطةاملناطقة هيتمون باللزوم الذهني سواء لوحده أو مع اخلارجي كي حيصل االنتقال بال 
 .كاألصوليني فهم يعتدون بالالزم اخلارجي أيضا

 
 :التامرين

 :ما هو نوع الالزم يف األمثلة التالية 
 .ّ الصم عىل السمع-١

 .الزم ذهني
 . القتل عىل املقتول-٢

 .الزم ذهني وخارجي
 . العسل عىل الشمع-٣

 .الزم خارجي
  . الطامطة عىل احلمرة-٤

 .الزم خارجي
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 )الدرس الثامن ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما الفارق بني أصول الفقه يف حال العلمية ويف غري العلمية؟-١
 .العلمية  لفظ مفرد، ويف غري العلمية لفظ مركبأصول الفقه حال 

  مل كان املركب الناقص ال حيسن السكوت عليه؟     -٢
 .ألنه ال خيرب عن يشء

 َ مل كان إدراك اإلنشاء تصورا ال تصديقا؟  -٣
 .ألنه ليس فيه نسبة خربية

 
 :التامرين
 :ّميز بني املفرد واملركب فيام ييل: أوال

 إذا أريد هبا لفظ مركب  املدينة املنورة-ألنه صار علام عىل املسجد الذي يضم الكعبة مفرد املسجد احلرام( 
إذا أريد به اسم شخص فهو مفرد وإذا أريد به الوصف فهـو   حممد املختار-وصف مدينة الرسول باملنورة 

  ).مفرد  تصور-مفرد  تصديق-مركب
 :ً إنشاء  فيام ييلّميز بني املركب الناقص واملركب التام خربا أو: ثانيا

 اهللا - مركب تام إنـشائي  أقيموا الصالة- مركب تام إنشائي  ال تقربوا الزنا- مركب تام إنشائي اتقوا اهللا( 
  ).مركب ناقص  يوم القيامة-  مركب تام خربي ال إله إال اهللا-مركب تام خربي أكرب
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 )الدرس التاسع ( 
 :األسئلة

 ّ بني الكيل واجلزئي عرب عن ذلك بعبارة من عندك؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفرق-١
 .الكيل يدل عىل كثرة، واجلزئي يدل عىل واحد

   ما الفارق بني املفهوم واملصداق؟  -٢
 .املفهوم هو معنى اللفظ احلاصل يف الذهن، واملصداق هو ما ينطبق عليه ذلك املفهوم

 ؟  كيف يكون الغول كليا مع أنه يشء خيايل ال حقيقة له-٣
 عام فيكون كليا ولو مل يكن لـه أي  لفظ الغولألنه يكتفى يف كون اليشء كليا الفرض فام دام أن املفهوم من

 .أفراد يف اخلارج
 

 :التامرين
 : واجلزئي فيام ييلّميز بني الكيل

 -جزئـي  سـعيد علـام- جزئي  الكعبة-كيل  رسل-كيل  صيام-جزئي  حممد- جزئي  بغداد-جزئي مكة( 
  ).كيل  بيت-كيل  املؤمنون-كيل اسعيد وصف
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 )الباب الثاين وفيه تسعة دروس ( 
 

  )لدرس العارشا( 
 

 املاهية 
 

إذا نظرت إىل الواقع فستجد أشياء كثرية تتاميز فيام بينها كاإلنـسان والفـرس والكلـب والـشجر واحلجـر 
 . خاص هبا ومعان تستقل هباها هلا وجود منوالذهب والفضة واملاء والرتاب والنار وغريها، فكل

  وهكذا؟ًفحينئذ يرد سؤال إىل الذهن وهو بأي يشء صار اإلنسان إنسانا والفرس فرسا واملاء ماء
 بعبارة أخرى ما هي األشياء التي إذا وجدت وجد اإلنسان والفرس واملاء وغريها؟

م أوصـافا خاصـة بـه كـالعمر  فإذا نظرنا إىل أفراد اإلنسان مثال كزيد وعمرو وبكر فنجد لكل واحد مـنه
 .والشكل واللون والطول والوزن والعلم واجلهل والكرم والشجاعة وغريها

وهلم أيضا أوصاف مشرتكة جتمعهم يف اإلنسانية فزيد إنسان وعمـرو إنـسان وبكـر إنـسان مـع اخـتالف 
 .الصفات التي متيز كل واحد من هؤالء

 ن أفراد اإلنسان؟فهنا نطرح هذا السؤال مل كان زيد وعمرو وبكر م
 أي بم صار هؤالء األفراد من فئة اإلنسان ومل يصريوا من فئة أخرى؟

 .لوجود أوصاف مشرتكه فيام بينهم جعلتهم ينتمون إىل هذه الفئة دون غريها: واجلواب هو
 .باملاهيةفهذه األوصاف التي إذا وجدت وجد اليشء نسمها 

 . والشجر والذهب واملاء وغريهاجرفرس واحلفاإلنسان له ماهية أي حقيقة خاصة به وكذا ال
 .ما به يكون اليشء نفسه: ف املاهية نقول هيِّفإذا أردنا أن نعر

 .فبها صار اإلنسان إنسانا والفرس فرسا والشجر شجرا وهكذا
  من ذلك أن للموجودات ماهيات وحقائق خاصة هبا لوالها ملا كان ذلك اليشء نفسه تبنيف
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، فمجوع احليوانية مع الناطقية جتعـل الـيشء إنـسانا وال حيوان ناطق:  وحقيقته هياإلنسان ماهيته: مثال
 .جتعله فرسا أو شجرا أو ذهبا أو غريها
 .، وعمرو إنسانافاحليوانية والناطقية هبا صار زيد إنسانا

، فمجموع هذين الوصفني هو الذي جيعل اليشء فرسـا حيوان صاهل: الفرس ماهيته وحقيقته هي: مثال
 . شيئا آخرال

، فمجموع هذين الوصفني هو الذي جعل الـيشء مخـرا رشاب مسكر: اخلمر ماهيتها وحقيقتها هي: مثال
 .ومل جيعله ماء أو عسال أو شيئا آخر

 :وإذا أردنا أن نسلط الضوء عىل املاهيات ونحلل صفاهتا نجد اآليت
 .أوصافا مشرتكة بني مجيع األفراداملاهية تكون : أوال

 . والناطقية مشرتكة بني زيد وعمرو وبكر وغريهمفاحليوانية
ًفال يصح إذا أن تشتمل املاهية عىل أوصاف خاصة ببعض األفراد، ألهنا حينئذ لن تكون ماهية وحقيقة كل 

 .األفراد بل ستمثل تعريفا قارصا عىل البعض
سان البليـد، أو تقـول حيوان ناطق ذكي جدا، فهذا لن يشمل اإلن: مثل أن نقول يف بيان ماهية اإلنسان هو

هو حيوان ناطق ذو طول كذا، أو لون كذا أو حيـب اخلـري أو غريهـا مـن األوصـاف التـي ال تـشمل كـل 
 .  األفراد

 .واخلالصة هي أن املاهية ال تبني صفات زيد أو عمرو بل تبني القدر املشرتك املنطبق عىل مجيع األفراد
 .ء نفسهوصاف أساسية هبا يكون اليشاأل تلكتكون : ثانيا

أي أننا حينام نريد أن نبني ماهية يشء ما فال نختار أي وصف مشرتك بني األفراد بل نختار أوصـافا معينـة 
 .فقط وهي تلك الصفات التي هبا يكون اليشء نفسه

الضحك، انتصاب القامة، النطق باللـسان : إذا أردنا أن نجمع أوصاف اإلنسان اخلاصة به نجد منها: مثال
 .التفكري

كن هذه األوصاف ليست عىل درجة واحدة يف القوة وال نقدر أن نقول إن مجيع هذه الصفات هي التـي ول
تشكل حقيقة اإلنسان بحيث لو فرضنا أن اهللا سبحانه وتعاىل مل هيبه كل هذه الصفات ملا كان إنـسانا، فلـو 
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رى أو يبقى إنسانا وال قدر أن اإلنسان غري ضاحك، أو غري منتصب القامة فهل سيكون من فئة وحقيقة أخ
 يرض ذهاب تلك الصفات يف إنسانيته؟

 .ال ترض يف إنسانيته ويمكن أن نتعقله إنسانا وهو غري ضاحك أو غري منتصب القامة: اجلواب
 .صفاتال بقية التفكري دون يحصول حقيقة اإلنسان هيف بل الصفة األساسية اجلوهرية التي هلا مدخل 

يف تبيني املاهية باختيار أوصاف خمتصة بحقيقة وفئة معينـة دون غريهـا، فهـذا واخلالصة هي أننا ال نكتفي 
القدر غري كاف يف التحصل عىل املاهية بل ال بد من وضع اليد عىل الصفة اجلوهرية األساسية وهـي تلـك 

 . بل سينتمي إىل حقيقة أخرى ال حمالةالصفة التي لو فرضناها ذهبت وفقدت من اليشء مل يكن هو نفسه
 . بعضها أعم منه وبعضها مساو لهساسيةتكون تلك الصفات األ: ثالثا

أي حتتوي املاهية يف تركيبها عىل وصف أعم، ووصف مساو لليشء، فالوصف األول هو القدر اجلامع بني 
هذه احلقيقية التي نحن بصدد تعريفها وبني غريها من احلقائق، والوصف الثـاين يمثـل الوصـف اخلـاص 

 .لذي يفصل تلك احلقيقة عن غريهابتلك احلقيقة ا
 .اإلنسان هو حيوان ناطق: مثال

جسم نام حساس متحرك باإلرادة، فهذا وصف عام ألنـه يـشمل اإلنـسان وغـري اإلنـسان : فاحليوان هو
 . واألسد وغريها فكلها أجسام نامية حساسة تتحرك بإرادهتافيلكالفرس وال

وصف خاص باإلنسان ومساو له به فصلنا اإلنسان عـن بقيـة والناطق هو املفكر أي له قوة التفكري، فهذا 
 .احليوانات ألهنا ال يوجد حيوان مفكر ذو عقل سوى اإلنسان

 .اخلمر رشاب مسكر: مثال
 .فالرشاب وصف عام يشمل اخلمر وغريها كاملاء والعسل

نا وميزنا اخلمر واملسكر وهو املذهب للعقل وصف خاص باخلمر، به حتصلنا عىل حقيقة اخلمر ألنه به فصل
 .عن غريها من األرشبة

 .ِفذلك الوصف العام هو اجلْنس
ْوذلك الوصف اخلاص هو الفصل َ. 

 .وصف جوهري عام: فاجلنس هو
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 .وصف جوهري خاص: والفصل هو
ونقصد باجلوهري هو ما بيناه من قبل وهو أن يكون وصفا أساسيا به يتحقق اليشء ولو تصورنا زواله من 

 .يقته وينتمي إىل فئة أخرىاليشء فستتغري حق
 .الفصل+ اجلنس= فاملاهية

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هي املاهية ؟-١
  ما هي رشوط املاهية؟-٢
  َ مل  ال نعد الضحك من ماهية اإلنسان؟-٣
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 ) عرشاديالدرس احل( 
 

 الذايت والعريض 
 

ما به يكون اليشء نفسه، ولكـي نحـصل عـىل ماهيـة الـيشء ال بـد مـن معرفـة : َقد علمت أن املاهية هي
 .األوصاف اجلوهرية األساسية التي هبا يتحقق اليشء

 .َبالعرضيات، وبقية األوصاف غري الذاتية تسمى بالذاتياتفتلك األوصاف اجلوهرية تسمى 
 .الوصف األسايس الذي لو فقد فقدت املاهية: فالذايت هو

 . الوصف الثانوي الذي لو فقد مل تفقد املاهية: والعريض هو
 .فال حتقق للامهية بدون الذايت

 ولكن يبقى السؤال املهم كيف نفرق بني الوصف األسايس، وغري األسايس؟
 .الذايت ال يمكن تصور اليشء بدونهوقد أجابوا عن ذلك بأن 

 .كن تصور اليشء بدونهيموالعريض 
 .اإلنسان ال يمكن تصوره إال باحليوانية والناطقية فيكونان وصفني ذاتيني: مثال

فال يمكن أن نتصوره وهو غري حيوان أي غري جسم حي فحينئذ يكون ماذا هل هو صوت يسمع أو رائحة 
ينتمي إىل حقيقة وفئـة تشم أو لون يقوم بجسم، وكذا ال يمكن تصوره بدون أن يكون مفكرا عاقال ألنه س

 .أخرى
 .بينام يمكن تصور اإلنسان يف الذهن من دون أن خيطر عىل ذهنك أنه ضاحك، أو منتصب القامة

 .ألن ماهية اإلنسان ال تتصور إال بالذايت، بينام العريض ال دخل له يف ذلك التصور
جي، إال أهنم قـالوا إن الـذهن فمع كون التفكري والضحك الزمني لإلنسان ال ينفكان عنه يف الواقع اخلار

يفرق بني النطق فيجعله وصفا ذاتيا ال يتعقل اإلنسان بدونه، وجيعل الضحك وصـفا عرضـيا ألنـه يتـأتى 
 .تعقل اإلنسان يف الذهن بدون تعقل كونه ضاحكا

 . ١+١+١+١األربعة هي وحدات حاصلة من ضم : مثال
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ت املضاف بعضها إىل بعض فتكـون ذاتيـة جوهريـة فحينئذ ال يتأتى تعقل األربعة دون تعقل تلك الوحدا
 .أساسية وبالتايل تكون جزء من ماهية األربعة

 .بينام يمكن تعقل األربعة بدون أن خيطر عىل الذهن أهنا زوج
فمع كون الزوجية الزمة لزوما ذهنيا وخارجيا لألربعة إال أهنا تعترب صفة عرضية ثانوية خارجة عن ماهية 

 .األربعة
 ذلك أن املاهية تضم جمموعة من الذاتيات، فام كان جزء من املاهية فهو ذايت، ومـا خـرج عـن فتلخص من

 .املاهية فهو عريض
 

 )تعقيب ( 
 

إن التفرقة بني الذايت والعريض ليست باملفيدة لطالب العلم يف العلوم الرشعية وغريها، بل عليه أن يركز يف 
 . التمييز بينها وبني غريها من احلقائقاستخراج األوصاف اخلاصة باليشء لكي حيصل له

أما إشغال الذهن بالتفريق بني اليشء الالزم والذايت فعقيم فإن القصد هو حـصول املعرفـة والتمييـز بـني 
 .األشياء واملصطلحات وهو حاصل بغري هذه التفرقة

 .اهذا مع اعرتاف حذاق املناطقة بعرس التفرقة بني الذايت والالزم الذهني اخلارجي مع
 :وتعقب كثري من العلامء املناطقة يف هذه التفرقة وقالوا

 .إهنا ال دليل عليها وليس عندكم مقياس سليم للتفرقة بينهام
وما يتصوره بعض األذهان عىل أنه ذايت يمكن أن يتصوره غريه عىل أنه عريض، وأدل دليل عىل ذلك كثـرة 

نه حيوان ناطق مل يـسلم مـن اعرتاضـات املناطقـة االختالفات يف التعاريف بل حتى يف تعريف اإلنسان بأ
 .أنفسهم دع عنك غريهم

ثم إن حقائق األشياء اخلارجية ال تكون تبعا لتصوراتنا الذهنية إن تصورناها كذا، كانت يف الواقع كذا بـل 
 .، وهذا ما يعرب عنه بأن العلم تابع للمعلوم ال العكسهلا وجود مستقل عن إدراكنا وتصورنا هلا

 .ى من تعقبهم يف ذلك هو اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاوأقو
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الذايت والعريض عند املناطقة؟-١
  الالزم عند املناطقة؟    من أين جاء عرس التفرقة بني الذايت والعريض-٢
 هتا؟   ما هو رأيك يف اخلالف الدائر بني مثبتي الذاتيات ونفا-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الذايت والعريض فيام ييل
 ).اخلمر جسم مائع مرض بالصحة مسكر حمرم رشعا فيه تبذير للامل  ( -١
 ).احلديد جسم صلب من املعادن التي تتمدد بالطرق وتصدأ باملاء وتصنع منها اآلالت  ( -٢
 ). ها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي الصالة عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم جيب في ( -٣
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 ) الثاين عرش درسال( 
 

 أنواع الذايت 
 

َقد علمت أن الذايت هو الوصف اجلوهري للامهية، وال تتحقق املاهية بدون ذاتياهتا، وهذه الذاتيات ثالثـة 
 :هي
 . اجلنس:أوال
 .الفصل: ثانيا
 .النوع: ثالثا

 .هاجزء املاهية األعم من: فاجلنس هو
 .ومعنى كونه أعم من املاهية أنه يصدق عليها وعىل غريها من املاهيات واحلقائق

 .احليوان بالنسبة لإلنسان: مثال
 .هو ذايت له ال قيام لإلنسان بدون احليوانية

 .واحليوانية كام حتمل عىل اإلنسان حتمل عىل غريه من املاهيات
 . اإلنساناإلنسان حيوان، فهنا محلنا احليوانية عىل: نقول

ونقول الفرس حيوان، واحلامر حيوان، والكلب حيـوان وغريهـا، فهنـا محلنـا احليوانيـة عـىل غـري ماهيـة 
 .اإلنسان

فاحليوان جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كاإلنسان والفرس واحلامر والكلب واألسد والفيل والنـرس 
 أن اإلنسان جسم نـام حـساس متحـرك والصقر والسمك والتمساح فهو لذلك أعم من اإلنسان ألنه كام

 .باإلرادة، فكذلك بقية احليوانات
 .املعدن بالنسبة للذهب: مثال

 .هو ذايت له ال قيام للذهب بدون املعدنية
 .واملعدنية كام حتمل عىل الذهب حتمل عىل غريه من بقية املعادن
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 .الذهب معدن، فهنا محلنا املعدنية عىل الذهب: نقول
دن، والرصاص معدن، واحلديد معدن وغريهـا، فهنـا محلنـا املعدنيـة عـىل غـري ماهيـة الفضة مع: ونقول
 .الذهب

فاملعدن جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كالذهب والفضة والرصاص واحلديد والنحاس فهـو لـذلك 
 .أعم من الذهب

 .النبات بالنسبة للقمح: مثال
 .هو ذايت له ال قيام للقمح بدون النباتية

 .ية كام حتمل عىل القمح حتمل عىل غريهوالنبات
 .القمح نبات، فهنا محلنا النباتية عىل القمح: نقول
 .الشعري نبات، والرز نبات، والربسيم نبات، والذرة نبات، فهنا محلنا النباتية عىل غري ماهية القمح: ونقول

 والذرة فهو لذلك أعم مـن فالنبات جنس ألنه حيمل عىل ماهيات خمتلفة كالقمح والشعري والرز والربسيم
 .القمح

 .جزء املاهية اخلاص هبا: وأما الفصل فهو
 .ومعنى كونه خاصا هبا أنه ال يصدق إال عليها، فال توجد ماهيات أخرى تتصف هبذا الفصل

 .الناطق بالنسبة لإلنسان: مثال
 .هو ذايت له ال قيام لإلنسان بدون الناطقية

 .ك معه فيها بقية املاهيات التي تشرتك معه باجلنسوالناطقية خمتصة باإلنسان فال يشرت
أي أن اإلنسان والفرس واألسد ونحوها تشرتك مع اإلنـسان يف اجلـنس الـذي هـو احليـوان وال تـشارك 

 .اإلنسان يف الناطق فهو قد انفرد عنها بالناطقية فلذا سمي فصال ألنه يفصل كل ماهية عن األخرى
 .الصاهل بالنسبة للفرس: مثال
 .ذايت له ال قيام للفرس بدون الصاهليةهو 

 .والصاهلية خمتصة بالفرس فال يشرتك معه فيها بقية احليوانات التي تشرتك معه باجلنس
 .املسكر بالنسبة للخمر: مثال
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 .هو ذايت له ال قيام للخمر بدون اإلسكار
 والعسل التـي تـشرتك معـه واإلسكار خمتص باخلمر فال يشرتك معه فيها بقية األرشبة كاملاء واللبن واخلل

 .باجلنس الذي هو الرشاب
 .متام املاهية: وأما النوع فهو

 .اجلنس والفصل: فهو جمموع الذاتيات
اإلنسان هو نوع ألن ماهية اإلنسان هي حيوان ناطق، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فـإذا وجـدا : مثال

 .وجد النوع اإلنساين
لفرس هي حيوان صاهل، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فـإذا وجـدا الفرس هو نوع ألن ماهية ا: مثال

 .وجد النوع الفريس
اخلمر هي نوع ألن ماهيتها هي رشاب مسكر، أي أن املاهية تتم هبذين الوصفني فإذا وجدا وجد نوع : مثال

 .هو اخلمر
 .ثم إن النوع يشتمل عىل األفراد

 .فاجلنس حتته النوع وحتت النوع الفرد
 .احليوان جنس، واإلنسان نوع، وزيد وعمرو وهند أفراد لإلنسان: مثال
 .احليوان جنس، والفرس نوع، وهذا الفرس وتلك الفرس أفراد: مثال
 .املعدن جنس، والذهب نوع، وهذا الذهب أو ذاك أفراد: مثال
 .النبات جنس، والقمح نوع، وهذا القمح أو ذاك أفراد: مثال
 .وع، وهذا العسل أو ذاك أفرادالرشاب جنس، والعسل ن: مثال

 .وعليه فقس
 أن اجلنس يشتمل عىل كثرة، والنوع أيضا يشتمل عىل كثرة فكيف نميز بينهام؟: وهنا سؤال وهو

احليوان يشتمل عىل اإلنسان والفرس واألسد ونحوه، واإلنسان يـشتمل عـىل زيـد وعمـرو وهنـد : مثال
 .ونحوهم
 . املاهية واحلقيقة، والنوع حتته أفراد متفقة يف املاهية واحلقيقةإن اجلنس حتته كثرة خمتلفة يف: واجلواب
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 حيـوان نـاطق: ْاحليوان حتته اإلنسان والفرس واألسـد وكلهـا خمتلفـة يف احلقيقيـة، إذ أن اإلنـسان: مثال
 .والفرس حيوان صاهل، واألسد حيوان زائر

 .فاالختالف يف الفصل يعني االختالف يف احلقيقة
اإلنسان فيوجد حتته كثرة متفقة يف احلقيقة فزيد وعمرو وهنـد كلهـم حيوانـات ناطقـة فـال أما النوع مثل 

خيتلفون يف املاهية والذاتيات وإنام خيتلفون يف العرضيات ككون فالنا ذكرا واآلخر أنثى وذاك ولد يف عـام 
 . كذا وهذا عريب وذاك فاريس ونحو ذلك

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اجلنس والفصل والنوع؟-١
 املاهية واألشياء املختلفة فيها؟ متام ّ كيف نميز بني األشياء املشرتكة يف -٢
  ملاذا مل جيعل الذكر واألنثى أنواعا لإلنسان ؟-٣

           
 )متارين ( 

 :األنواع واألفراد فيام يأيترتب األجناس و
 )  هذا احلج - هذا الصوم - احلج - هذه الصالة - العبادة - الصوم-الصالة ( -١
  ). يف - الكلمة- شجرة- األداة- رضب- اللفظة املفردة-االسم  ( -٢
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 ) الثالث عرش درسال( 
 

 أقسام اجلنس
 

جلنس هو جزء املاهية األعم منهـا وأن الفـصل جنس وفصل ونوع، وأن ا: َقد علمت أن الذايت ثالثة أنواع
هو جزء املاهية املختص هبا، وأن النوع هو متام ماهية أفراده، كاإلنسان فإن أفراده كزيد وعمرو متام وكـامل 
ماهيتهم وحقيقتهم هو احليوان الناطق، وجزء ماهيتهم األعم الذي يتحقق مع غريهم هو اجلنس، وجـزء 

 .  ناطقماهيتهم املختص هبم هو ال
 :ثم إن اجلنس قسامن

 .قريب -١
 .بعيد -٢

 .ما ال جنس حتته: فاجلنس القريب هو
 .ما حتته جنس آخر: واجلنس البعيد هو

احليوان حتته أنواع ال أجناس هي اإلنسان والفرس واألسد ونحوه، وحتت هذه األنواع أفرادها فهنا : مثال
 . وكذا بقية احليواناتاحليوان يسمى جنسا قريبا، ألنه أقرب جنس لإلنسان

 فإن قيل وكيف نعرف أن ما حتته أنواع وليست أجناسا؟
 .من خالل مبحث الذايت والعريض: قلنا

فهنا ننظر إىل أفراد اإلنسان فنجد أهنا ال ختتلف يف ذايت بل بالعرضيات كالطول والعرض والعمر والـوزن 
 .فرادوالشكل والذكورة واألنوثة ونحو ذلك مما ال يعد ذاتيا لأل

فكلها متساوية يف احليوانية والناطقية وال يوجد ذايت آخر هلا، فنعلم أن اإلنـسان نـوع ألن النـوع هـو متـام 
 .حقيقة أفراده فال يوجد ذايت بعده وتكون ما حتته من األفراد خمتلفة يف العرضيات فقط

 وهنا سؤال وهو قد علمنا أن احليوان جنس، فام الذي فوق احليوان؟



 -٦٧ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

لذي فوقه هو اجلسم النامي فهو أعم من احليوان بدليل أنه يشمله ويشمل النبات فهـي أجـسام ا: اجلواب
 .نامية أيضا تضع بذرة يف األرض فتصري شجرة بإذن اهللا

فهنا لو قسنا اجلسم النامي بالنسبة للنوع كاإلنسان لوجدناه ال يتصل به مبارشه بل بواسـطة احليـوان فلـذا 
 .يبا للحيوان، ولكنه جنس بعيد لإلنساننعد اجلسم النامي جنسا قر

 :فصارت النتيجة هكذا
 .إنسان...... حيوان... جسم نام

 
 جنس قريب                       

 جنس بعيد        
 

وللتقريب نشبه ذلك باإلنسان وأبيه وأجداده، فاألب كاجلنس القريب البنه ألنه أصل له واجلد هـو أيـضا 
نس بعيد، وجد اجلد كذلك وما فوقه كذلك هم كاألجناس البعيدة وبعضهم أبعـد جنس للحفيد ولكنه ج

 . من اآلخر
 :وهنا نقف ونحلل النتائج التي حصلنا عليها وهي

 :إننا نستدل عىل كون اليشء جنسا قريبا بأمرين: أوال
 .يتصل مبارشة باليشء أي يكون هو أقرب له من غريه -١
ن أن اإلنسان ليس حتته إال كثرة متفقة يف املاهية ِ، كام بيناه من قبل مالقاال يصح تسمية ما حتته جنسا إط -٢

 .والذاتيات
 :إننا نستدل عىل كون اليشء جنسا بعيدا بأمرين: ثانيا
 .ال يتصل مبارشة باليشء بل من خالل واسطة -١
شتامله عىل كثرة جنس يف نفسه الهو ، ألن احليوان الذي حتت اجلسم النامي يصح تسمية ما حتته جنسا -٢

 .خمتلفة يف املاهية
 وهنا سؤال وهو قد علمنا أن اجلسم النامي جنس، فام الذي فوق اجلسم النامي؟
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 .هو اجلسم املطلق، أي الذي مل يقيد بالنامي وال بغري النامي: اجلواب
شب فاجلسم هو جنس حتته أجناس هي اجلسم النامي، واجلسم غري النامي كـاجلامدات مثـل احلجـر واخلـ

 .ْواملعادن فكلها أجسام ولكنها أجسام غري نامية إذ هي مجادات
 .فحينئذ يكون اجلسم جنسا قريبا للجسم النامي، وجنسا بعيدا للحيوان، وجنسا بعيدا لإلنسان أيضا

ن احليوان برتبة واحدة، وأبعد من اإلنسان برتبتني ألنه بينه وبني اإلنسان اجلسم مونالحظ أن اجلسم أبعد 
 .ي ثم احليوانالنام

 :فصارت النتيجة هكذا
 .إنسان....... حيوان... جسم نام... اجلسم

 
 جنس قريب                                                  

 جنس بعيد                          
      

 جنس بعيد
   

 . ه مبارشةفتلخص أن كل جنس هو قريب ملا يليه مبارشه وهو بعيد للذي ال يلي
 .وكل جنس بعيد يكون ذاتيا للنوع أي يكون اجلسم واجلسم النامي ذاتيا لإلنسان مثلام أن احليوان ذايت له

الصوت جنس حتته أجناس وهي اللفظ والصوت اخلايل من األحرف، ثم اللفظ يكون جنـسا أيـضا : مثال
واملركب، ثم املفرد جنس حتته ثالثة فرد للم  جنسوحتته أجناس هي املستعمل واملهمل ثم اللفظ املستعمل

 .أنواع هي االسم والفعل واحلرف وحتت هذه أمثلتها وأفرادها
 :فرتتيب األجناس هكذا

 . االسم-  اللفظ املفرد -  املستعمل -  اللفظ -الصوت 
  . نوع- جنس قريب -جنس بعيد -نس بعيدج-جنس بعيد
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 لالسم مثلام أن تمطلق اللفظ واللفظ املستعمل ذاتياواجلنس البعيد يكون ذاتيا للنوع أي يكون الصوت و
 .املفرد ذايت له

املاء نوع حتته أفراد هي  ماء السامء و البحـر والنهـر والبئـر والعـني والـثلج والـربد، وهـذه ختتلـف : مثال
 .باألعراض كاحللو واملالح وكونه خيرج من بئر أو ينبع من األرض ونحو ذلك

 .س حتته أنواع كاملاء واحلليب والنفطوفوق املاء السائل ألنه جن
 .وفوق السائل اجلسم ألن منه سائل ومنه صلب كاحلجر

 .   للامءا قريبافيكون اجلسم جنسا قريبا للسائل وجنسا بعيدا للامء، والسائل جنس
 :فرتتيب األجناس هكذا

   املاء         - السائل  -اجلسم 
 .    نوع  - جنس قريب -جنس بعيد

 
كرنا أن النوع هو الذي حتته كثرة متفقة يف احلقيقة مثل اإلنـسان حتتـه زيـد وهنـد وهـم متفقـون يف ذ: تنبيه
ن يف العرضيات التي هي الذكورة واألنوثة فهـذا يـسمى بـالنوع وحلقيقة التي هي احليوان الناطق، وخيتلفا

 .احلقيقي
 . وهنالك مصطلح آخر وهو النوع اإلضايف وهو ما قيس إىل ما فوقه

 .احليوان جنس لإلنسان والفرس وهو نوع للجسم النامي: ال مث
 .اجلسم النامي هو جنس للحيوان والنبات، وهو نوع باإلضافة إىل ما فوقه وهو اجلسم: مثال
 .اللفظ هو جنس للمستعمل واملهمل، وهو نوع باإلضافة إىل الصوت، وهكذا: مثال
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  )أسئلة( 
 

 اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني -١
  ما الفرق بني النوع احلقيقي واإلضايف  ؟-٢
  ما عالقة اجلنس البعيد بالنوع احلقيقي؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :رتب ما ييل من اجلنس البعيد نزوال إىل النوع احلقيقي
 ). اجلسم النامي - النبات - اجلسم-الرز  ( -١
 ).   فة  الص- البياض- صفة حمسوسة-اللون ( -٢
 .) الصفة - التصور- صفة نفسانية -اإلدراك ( -٣

 ).    الدين - الطهارة- التيمم -العبادة ( -٤ 
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 )الدرس الرابع عرش  ( 
 

 أقسام الفصل
 

ما ال جنس حتته، واجلنس البعيـد مـا حتتـه : َقد علمت أن اجلنس ينقسم إىل قريب وبعيد، فاجلنس القريب
 .جنس

 .نقسم إىل قريب وبعيدوكذلك الفصل ي
 . ّما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه القريب: فالفصل القريب هو
 .ّما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه البعيد: والفصل البعيد هو

اإلنسان جنسه القريب عليه هو احليوان، والفرس واألسد والفيل ونحوها تـشرتك مـع اإلنـسان يف : مثال
 .يميز اإلنسان عنها هو الناطقاحليوانية، واليشء الذي 

فهذا يسمى فصال قريبا؛ ألنه فصل اإلنسان عن بقية األنواع التي تشرتك معه يف اجلنس القريب الذي هـو 
 .  احليوان
واليشء  اإلنسان جنسه البعيد عليه هو اجلسم النامي، والنباتات تشرتك مع اإلنسان يف اجلسم النامي: مثال

 .هو احلساس؛ ألن النباتات غري حساسةّالذي يميز اإلنسان عنها 
 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل اإلنسان عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو اجلسم النامي

 اللفظ املستعمل، واملركب يـشرتك معـه يف اللفـظ املـستعمل والـيشء  عليه هواملفرد جنسه القريب: مثال
 .ئه عىل جزء معناهالذي يميز املفرد عن املركب هو أن ال يدل جز

فهذا يسمى فصال قريبا ألنه فصل املفرد عن املركب الذي يشرتك معه يف اجلنس القريب الذي هـو اللفـظ 
 .املستعمل

املفرد جنسه البعيد عليه هو اللفظ، واأللفاظ املهملة تشرتك مع املفرد يف اللفظية واليشء الذي يميـز : مثال
 .ظ املهملة غري مستعملة مثل ديزاملفرد عنها هو االستعامل ألن األلفا

 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل املفرد عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو اللفظ
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 الطهارة، والوضوء والغسل يشرتكان معه يف الطهارة والـيشء الـذي  عليه هوالتيمم جنسه القريب: مثال
 .ابيميز التيمم عنهام هو أهنا ترابية أي حتصل باستعامل الرت

 .فهذا يسمى فصال قريبا؛ ألنه فصل التيمم عام يشاركه يف جنسه القريب الذي هو الطهارة
 العبادة، والصالة والزكاة والصوم واحلج تـشاركه يف العبـادة والـيشء  عليه هوالتيمم جنسه البعيد: مثال

فصل التـيمم عـن تلـك الذي يميز التيمم عنها هو زوال املنع املرتتب عىل احلدث والنجس ، فهذا هو ما ي
 .العبادات

 .فهذا يسمى فصال بعيدا؛ ألنه فصل التيمم عام يشاركه يف جنسه البعيد الذي هو العبادة
 :وإذا أردنا أن نستخلص ما يميز الفصل القريب عن الفصل البعيد نجد اآليت

بعيد ال يميزه عـن الفصل القريب هو الفصل الذي يميزه عن كل مشاركاته يف اجلنس، بينام الفصل ال: أوال
 .كل مشاركاته بل عن بعضها

كالناطق فإنه يميز اإلنسان متاما عن كل ما يشاركه، بينام احلساس ال يميز اإلنسان عن الفرس واألسد بـل 
 .يميزه عن النبات، أي هو يميز عن البعض بينام القريب يميز عن الكل

زه متاما ، بينام الفـصل البعيـد هنالـك مـا هـو الفصل القريب يكون أقرب فصل إىل اليشء وهلذا يمي: ثانيا
 .أقرب منه لليشء ولذا ال يميزه متاما

 .بقي أن ننبه إىل أن الفصول البعيدة هي داخلة يف ذات النوع احلقيقي وتعترب من ذاتياته
 .كالنامي واحلساس فهام ذاتيان لإلنسان مثلام أن الناطق ذايت له

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني الفصل القريب والبعيد؟-١
  ما الفرق بني اجلسم وبني النامي وبني اجلسم النامي ؟-٢
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  ما عالقة الفصول البعيدة بالنوع احلقيقي؟-٣
 

 )متارين ( 
  

 :ّعني الفصل القريب والبعيد فيام يأيت
 ). صاهل - حساس متحرك باإلرادة-نام (  للفرس -١
 ). مسكر-سائل(  للخمر -٢
       ). فيها غاية اخلضوع -تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم(  للصالة -٣
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 ) اخلامس عرش درسال(  
 

  أقسام العريض 
 

 املاهيـة، فيـشمل نفـس املاهيـة ما ليس خارجا عن: ذايت وعريض، والذايت: َقد علمت أن الكيل ينقسم إىل
بتاممها وهو النوع كاإلنـسان، وجـزء املاهيـة العـام وهـو اجلـنس، وجـزء املاهيـة اخلـاص وهـو الفـصل  

 .ما كان خارجا عن املاهية: والعريض
 :ثم إن العريض قسامن

 .خاصة
 .  وعرض عام
 .العريض املحمول عىل حقيقة واحدة:  فاخلاصة هي

 . املحمول عىل حقائق خمتلفةالعريض: والعرض العام هو
ٌاإلنسان ضاحك: مثال ُ. 

فالضاحك خارج عن ماهية اإلنسان التي هـي احليـوان النـاطق، ولكنـه خمـتص باإلنـسان فـال يشء مـن 
 .احليوانات بضاحك سواه فهذا خاصة

بعبارة أخرى إن اإلنسان موضوع، وضاحك حممول، وهذا املحمول خمـتص بـذلك املوضـوع فـال نقـول 
 .احك، أو األسد ضاحك ونحوهالفرس ض

 .ٍاإلنسان ماش: مثال
الفرس : فاملايش خارج عن ماهية اإلنسان، وهو أيضا غري خمتص به بل حيمل عىل حقائق أخرى أيضا تقول

 .ماش، واألسد ماش، ونحو ذلك فهذا عرض عام
 .االسم يقبل األلف والالم: مثال

 .ل عليه وخمتص به فيكون خاصةفقبول األلف والالم خارج عن ماهية االسم وهو حممو
 .االسم مرفوع: مثال
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: فاملرفوع خارج عن حقيقة االسم وهو حممول عليه وال خيتص به ألنه قد حيمـل عـىل غـري االسـم تقـول
 .ا عاماالفعل مرفوع، فيكون عرض

 .الصالة جيب فيها استقبال القبلة: مثال
عليها وخيتص هبا ألنه ال جيب استقبال القبلة فوجوب استقبال القبلة خارج عن ماهية الصالة وهو حممول 

 .إال يف الصالة فيكون من خواص الصالة
 .الصالة جيب فيها الوضوء: مثال

فوجوب الوضوء خارج عن ماهية الصالة وهو حممول عليها، وال خيتص هبا ألنه جيب الوضوء يف غريهـا 
 .اما عاالطواف جيب فيه الوضوء، فيكون عرض: كالطواف بالكعبة، تقول

 .ثم إن املحمول الواحد قد يكون خاصة بالنظر إىل موضوع وعرضا عاما بالنظر إىل موضوع آخر
 .احليوان ماش: مثال

 .فاملايش حممول عىل احليوان وخمتص به فيكون خاصة
 .وهو بالنظر إىل اإلنسان عرض عام ألنه حيمل عليه وعىل غريه

 .الكلمة مرفوعة: مثال
 .كلمة وخمتصة هبا إذ ال يرفع باملعنى النحوي سوى الكلامت فتكون خاصةفاملرفوعة حممولة عىل ال

 .وهي بالنظر إىل االسم عرض عام ألنه حتمل عليه وعىل غريه وهو الفعل
 .وعليه فقس

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
 ني اخلاصة والعرض العام؟  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق ب-١
  ما وجه التشابه والتاميز بني اجلنس والعرض العام، والفصل واخلاصة؟-٢
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  كيف يعد التنفس خاصة مع أنه عرض عام لإلنسان؟  -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني اخلاصة والعرض العام فيام يأيت مع وضعها يف مجلة
 ).  العطش للنبات - احلبل لألنثى-يوان الشهوة للح- قبول مل للمضارع-التدين لإلنسان( 
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 )الدرس السادس عرش ( 
 

 أقسام اخلاصة والعرض العام
 

خاصة وعـرض عـام ثـم إن كـال : َقد علمت أن العريض وهو ما كان خارجا عن املاهية ينقسم إىل قسمني
 :منهام ينقسم إىل قسمني

 .الزم -١
 .مفارق -٢

 .عن اليشءما ال ينفك : فالالزم هو
 .ما ينفك عن اليشء: واملفارق هو

 :وهي) الالزم واملفارق  ( ٢× ) اخلاصة والعرض العام  ( ٢فنحصل عىل أربعة أقسام حاصلة من رضب 
 .خاصة الزمة -١
 .خاصة مفارقة -٢
 .عرض عام الزم -٣
 .عرض عام مفارق -٤

 .اإلنسان ضاحك: مثال
 نقـصد بالـضاحك ألننـا ؛ريه، وهو الزم له يف كل األوقاتفهنا الضاحك خاصة اإلنسان فال حيمل عىل غ

 .هو الضاحك بالقوة ال بالفعل
 .إمكان حصول اليشء: فالقوة هي
 .حصول اليشء واقعا: والفعل هو

 لإلنـسان قابليـة الـضحك وإن مل يـضحك اآلنأن كالضحك بالقوة فإنه الزم لإلنسان يف كـل وقـت أي 
 .بخالف بقية احليوانات فهي ال تضحك

 .أما الضحك بالفعل فهو أن يصدر منه الضحك ويتحقق يف وقت من األوقات
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 .اإلنسان ضاحك بالفعل: مثال
د بالفعل فيكون عرضا مفارقا، ألنه ال يضحك اإلنسان دائام يف كل ّ قيهو هنافالضاحك خاصة باإلنسان و

 .األوقات، فهذا مثال اخلاصة املفارقة
 .اإلنسان ماش بالقوة: مثال

 .الفرس ماش بالقوة: ض عام ألنه حيمل عىل غري اإلنسان تقولفهذا عر
وهو عرض عام الزم لإلنسان وغريه يف كل األوقات ألنه دائام يكون اإلنسان له قابلية وقوة عىل امليش وال 

 . بخالف النبات مثال فهو ليس له قوة امليش- نسأل اهللا العافية-يرض عروض املوانع كالشلل
 .بالفعلاإلنسان ماش : مثال

فهذا عرض عام مفارق، ألنه قد ينفك امليش عن اإلنسان بالفعل كأن جيلس أو ينام فهو ليس ماش دائام يف 
 .كل وقت من يوم ولد إىل أن يموت كام هو واضح

 .اإلنسان كاتب بالقوة: مثال
ابـة فهذا خاصة من خواص اإلنسان وهي خاصة الزمة، ألن اإلنسان يقبـل الـتعلم الراقـي وصـنعة الكت

 .بخالف بقية احليوانات ألنه ناطق
 .اإلنسان كاتب بالفعل: مثال

فهذا خاصة باإلنسان، ولكنها خاصة مفارقة ألنه ليس كل إنسان كاتبا بالفعل بل إن كثري من الناس أمي ال 
 .جييد القراءة والكتابة وإن كان قابال هلا

 .اإلنسان خائف بالقوة: مثال
ري اإلنسان تقول الفرس خائف، وهو عرض عام الزم ألن قابليـة وقـوة فهذا عرض عام ألنه حيمل عىل غ

 .اخلوف ال تنفك عن اإلنسان
 .اإلنسان خائف بالفعل: مثال

 .فهذا عرض عام مفارق ألنه ليس يف كل وقت يكون اإلنسان خائفا بل قد يأمن يف وقت ما
 .اإلنسان خجل بالقوة: مثال
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حليوانات، وهو خاصة الزمة ألن قوة وقابليـة اخلجـل مالزمـة فهذا خاصة باإلنسان فال خيجل غريه من ا
 .لإلنسان ال تنفك عنه

 .اإلنسان خجل بالفعل: مثال
 .  فهذا خاصة مفارقة ألن اخلجل ينفك عنه

 .اإلنسان نائم بالقوة: مثال
 فهذا عرض عام ألنه حيمل عىل غري اإلنسان تقول الفرس نائم، وهو عرض عـام الزم ألن اإلنـسان قابـل

 .للنوم وله قوة عليه يف كل وقت، بخالف احلجر مثال فال يقال هو نائم
 .اإلنسان نائم بالفعل: مثال

 .وعليه فقس .فهذا عرض عام مفارق كام هو واضح
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

 رض الالزم والعرض املفارق؟  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الع-١
  كيف يكون العرض العام الزما مع أنه حيمل عىل حقائق متعددة؟-٢
  ما الفرق بني أن يكون اليشء له قوة عىل اليشء، وبني أن يكون اليشء ال قوة له عليه وضح ذلك ؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :صنف ما ييل بحسب كونه خاصة أو عرضا عاما الزما أو مفارقا
 الزوجيـة - التتمـر للرطـب- الـشباب لإلنـسان- الشاعرية بـالقوة لإلنـسان- بالفعل لإلنسانالتنفس( 

 ). اإلسالم بالقوة للكافر - االستغفار للمذنب- الذوبان بالفعل للثلج- احلرارة للنار-لألربعة
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 " خمططات توضيحية "
 

 الكيل
 

       عريض                                           ذايت                                                    
 

 عرض عام       خاصة                  وع           فصل              نجنس                                          
 

  بعيد      الزمة     مفارقة     الزمة     مفارقةقريب       بعيد          قريب                                 
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 )الدرس السابع عرش ( 
 

 أدوات السؤال عند املناطقة 
 

والثالثـة األوىل منهـا ) اجلنس والفصل والنوع واخلاصة والعـرض العـام : ( َقد علمت أن الكليات مخس
 .ذاتيات، واالثنتان األخريتان عرضيات

 ألفاظا جعلوها أدوات للسؤال عن الكليات اخلمس وغريهـا فمتـى اسـتخدم الـسائل ة املناطقوقد اختار
 . أنه يستفهم عن يشء معنيُ السامعَصيغة منها علم

  ).ما، وأي: ( وهذه األدوات هي
 :يستفهم هبا عن واحد مما ييل) ما ( فـ 
 .املاهية -١

عبادة ذات أقـول وأفعـال مفتتحـة :  فيقالحيوان ناطق، ويقال ما الصالة ؟: ما اإلنسان؟ فيقال هو: مثال
 .بالتكبري خمتتمة بالتسليم

 .فهنا استفهمنا عن ماهية اإلنسان والصالة
 . النوع-٢

 .إنسان: ما زيد وعمرو وبكر ؟ فيقال: مثال
 . فهنا سألنا هبا عن متعدد متفق احلقيقة فيكون اجلواب بالنوع

 .اجلنس -٣
 .حيوان: قالما اإلنسان والفرس واألسد؟ في: مثال

 .فهنا سألنا عن متعدد خمتلف باحلقيقة فيكون اجلواب باجلنس
 :يستفهم هبا عن واحد مما ييل) أي ( و 
 .الفصل -١

 .ناطق: أي يشء هو اإلنسان يف ذاته؟ فيقال: مثال
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 .فهنا استفهمنا عن املميز الذايت لإلنسان فيكون اجلواب بالفصل
 .ميز الذايت لكذاما امل= فعبارة أي يشء هو كذا يف ذاته

 .اخلاصة -٢
ِأي يشء هو اإلنسان يف عرضه؟ فيقال: مثال َ  .ضاحك: َ

 .فهنا استفهمنا عن املميز العريض لإلنسان عن غريه فيكون اجلواب باخلاصة
 .ما املميز العريض لكذا= فعبارة أي يشء هو كذا يف عرضه

التعاريف التي تفيد التصورات ألنه لو قيل لـك أما العرض العام فلم هيتموا بوضع أداة له ألنه ال ينفع يف 
 .ما الضبع؟ فقلت هو ماش أو متنفس، مل يصلح للتعريف به

 بقي أن نختم بسؤال قد يتبادر للذهن وهو ما الدليل عىل حرص الكليات باخلمس ؟
ون متـام أنه ال يتأتى قسم آخر لنضيفه عليهـا ألن الكـيل إذا قـسناه إىل جزئياتـه فإمـا أن يكـ: واجلواب هو

 .ًماهيتها، أو جزء من ماهيتها، أو خارجا عن ماهيتها، وال يمكن قسم آخر
فتامم ماهيتها هو النوع، وجزء ماهيتها هو اجلنس والفصل، واخلارج عن ماهيتهـا هـو اخلـاص والعـرض 

 .العام
ق، واخلارج زيد وعمرو وهند وبقية األفراد متام ماهيتهم هو إنسان، وجزء ماهيتهم هو حيوان وناط: مثال

 .عن ماهيتهم هو ضاحك وماش
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ألي يشء تستخدم ما وأي عند املناطقة؟ -١
  كيف يفرق بني ما إذا سأل هبا عن املاهية أو اجلنس أو النوع؟  -٢
 ات باخلمس مل ال تكون ستا أو سبعا؟ مل حترص الكلي-٣
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 )متارين ( 
 

 :أجب عن األسئلة التالية وبني نوع اجلواب
 - أي يشء هو العدد الزوجي يف ذاته- ما االسم والفعل واحلرف- ما الصالة والصوم والزكاة-ما احلج( 

َ أي يشء هو الرشك يف ع- ما زيد وأشجاره التي حيبها-أي يشء هي اخلمر يف ذاهتا  ِرضه ُِّ َ.( 
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 " خمططات توضيحية "
 

 أدوات السؤال
 

             أي               ما                                                                                           
 

        فصل                       خاصة  جنس           نوع             ماهية                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٨٥ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )الدرس الثامن عرش (  
 

 النسب األربع  
 

ّقد علمت أن الكليات مخس قد مر بياهنا، ونحن إذا عملنا مقايسة بني كيل وآخر فال بد من وجـود عالقـة  َ
فـالكيل الثـاين أعـم مـن )  واحليـوان -اإلنسان (لكليني أعم من الكيل اآلخر، مثل بينهام كأن يكون أحد ا

 .ألنه يتحقق مع غريه أيضا كالفرس؛ األول
 :وهذه النسب منحرصة يف أربع هي

 .أن يتحد الكليان يف مجيع األفراد:  التساوي وهو-١
 .أن خيتلف الكليان يف مجيع األفراد:  التباين وهو-٢
 .أن جيتمعا يف بعض األفراد وينفرد أحدمها يف بعض آخر: صوص املطلق وهو العموم واخل-٣
 .    أن جيتمعا يف بعض األفراد وينفرد كل منهام يف بعض آخر:  العموم واخلصوص الوجهي وهو-٤

 اإلنسان والناطق، متساويان يف مجيع األفراد من زيد وعمرو وهند وغـريهم ألن كـل إنـسان نـاطق: مثال
 .سانوكل ناطق إن

وهكذا كل عالقة بني النوع وفصله أو خاصته تكون التساوي وال بد فإن ظهر أهنام ليسا بمتـساويني فهـذا 
 .ينيعني أن ما سميناه فصال وخاصة ليسا كذلك فلنبحث عن فصل وخاصة جديد

 .الطهور واملاء املطلق متساويان، فكل طهور هو ماء مطلق وكل ماء مطلق هو طهور: مثال
سان والفرس، متباينان؛ ألنه ال يمكن أن يوجد مثال واحد يصح أن يكون إنسانا وفرسا يف نفس اإلن: مثال

 .الوقت، فال يشء من اإلنسان بفرس، وال يشء من الفرس بإنسان
 . فال بد أن تكون العالقة بينهام هي التباين قطعاوهكذا كل عالقة بني نوعني حقيقيني

ال يوجد كلمة واحدة يمكن أن تكون اسـام وفعـال معـا فـال يشء مـن االسم والفعل متباينان؛ ألنه : مثال
 .سم بفعل، وال يشء من الفعل باسماال
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احليوان والفرس، بينهام عموم وخصوص مطلق؛ ألن احليوان أعم من الفرس، والفرس أخص مـن : مثال
وان أعـم احليوان، فكل فرس حيوان، وليس كل حيوان فرسا جلواز أن يكون غـريه كأسـد ويـسمى احليـ

 .مطلقا، والفرس أخص مطلقا
 .وهكذا كل عالقة بني اجلنس ونوعه فال بد أن تكون هي العموم واخلصوص املطلق

العبادة والصالة، بينهام عموم وخصوص مطلق فكل صالة عبادة، وليس كل عبادة صالة جلـواز أن : مثال
 .تكون صوما مثال

أسـود أو أو وجه؛ ألن اإلنسان قـد يكـون أبـيض اإلنسان واألبيض، فبينهام عموم وخصوص من : مثال
 اإلنسان أبـيض وبعـضه  أفرادأسمر، واألبيض قد يكون إنسانا وقد يكون غريه كالثلج أو احلائط، فبعض

 .غري أبيض، وبعض األبيض إنسان، وبعض األبيض غري إنسان
 .ولو نظرنا إىل حمل األبيض من اإلنسان لوجدناه عرضا عاما مفارقا

القة بني اليشء وعرضه العام املفارق تكون هي العموم واخلصوص الـوجهي مثـل اإلنـسان هكذا كل عو
 عىل زيد اجلالس وعمرو الـذي يمـيش، واملـايش بالفعـل  عىل كل أفرادهواملايش بالفعل، فاإلنسان يصدق

 . كالفرس الذي يميش اإلنسانيصدق عىل اإلنسان املايش بالفعل وعىل غري
بينهام عموم وخصوص وجهي جيتمعان يف الفقيه الشاعر وينفـرد الفقيـه يف الفقيـه الفقيه والشاعر، : مثال

 .غري الشاعر، وينفرد الشاعر يف الشاعر غري الفقيه
 :والضابط الذي حيرص هذه األقسام هو أن نقول

 .الكليان إما أنه ليس بني أفرادمها اجتامع، أو يكون بني أفرادمها اجتامع
 .فاألول هو التباين

 .مجيع األفراد أو يف بعضهايف  هين إما أن يكون االجتامع فيوالثا
 .فاألول هو التساوي

 .والثاين إما أن ينفرد أحدمها يف بعض األفراد، أو ينفرد كالمها يف بعض األفراد
 . فاألول هو العموم واخلصوص املطلق، والثاين هو العموم واخلصوص الوجهي
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  )أسئلة( 
 

 يز بني النسب األربع؟  يف ضوء ما تقدم كيف مت-١
  بأي يشء علمنا أهنا أربع ال مخس؟-٢
  فائدة هذه النسب؟ -يف رأيك - ي ما ه-٣
 

 )متارين ( 
 

 : بني الكليات اآلتيةنسبةاذكر ال
 األمحـر - العـايص والكـافر- االسـم واملرفـوع- الثلج واألبـيض- الغراب واألسود-الشمس والقمر( 

 ). املسلم واملوحد- واملجاهد الفقيه- اللفظ والكالم-واألسود
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 " خمططات توضيحية "
 

 النسب بني الكليني
 

         بني أفرادمها اجتامع                                                ليس بني أفرادمها اجتامع                       
)                                                                        تباين  (                                                                                                                                 

 يف مجيع األفراد              يف بعض األفراد            
 )                                تساوي (              

                   

 ينفرد أحدمها يف بعض األفراد           ينفرد كالمها يف بعض األفراد            
 )عموم وخصوص وجهي )             ( عموم وخصوص مطلق                 ( 
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 )خالصة الباب (  
 

 .إما ذايت، وإما عريض: الكيل
 .فالذايت ما ليس بخارج عن املاهية

 .ما كان خارجا عن املاهية: والعريض
 .ما به يكون اليشء نفسه: واملاهية

 :والذاتيات ثالثة هي 
 .متام املاهية: جزء املاهية اخلاص، والنوع: جزء املاهية األعم، والفصل: اجلنس 

 .ثم إن اجلنس قريب وبعيد
 .ما ال جنس حتته: فالقريب
 .ا حتته جنس آخرم: والبعيد

 .والفصل أيضا قريب وبعيد
 .ما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه البعيد: والبعيد، ما يميز اليشء عام يشاركه يف جنسه القريب: فالقريب

 :وأما العرضيات فاثنان
 .العريض املحمول عىل حقيقة واحدة: خاصة وهي

 .العريض املحمول عىل حقائق خمتلفة: والعرض العام وهو
 .كل منهام الزم ومفارقو

 . ًوقد وضعوا ما للسؤال عن املاهية واجلنس والنوع، وأيا للسؤال عن الفصل واخلاصة
 :ثم إن النسبة بني الكليني أربعة هي

 .االحتاد يف مجيع األفراد:  التساوي وهو-١
 . االختالف يف مجيع األفراد:  التباين وهو-٢
 . يف بعض األفراد وانفراد أحدمها يف بعض األفراداالحتاد:  العموم واخلصوص املطلق وهو-٣
 .االحتاد يف بعض األفراد وانفراد كل منهام يف بعض آخر:  العموم واخلصوص الوجهي وهو-٤
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 " عىل النص تعليقات "
 

ِالذي يدخل يف حقيقة جزئياته، كاحليوان بالنسبة لإلنسان والفرس: ٌّذايت وهو: ّوالكيل إما ِ ِ ِ ِ ِ ُ. 
ِالذي خيالفه، كالضاحك بالنسبة لإلنسان:  وهوٌّ وإما عريض ِ ِ ُِ ُ. 

 
........................................................................................................ 

بدأ املصنف باحلديث عن مبحث التصورات ولكنه مل يبـدأ باملعرفـات ألهنـا مرتبطـة ارتباطـا تامـا :  أقول
: ّوالكيل إمـا: ( ت اخلمس فبدأ هبا وهي مبحث إيساغوجي فقسم أوال الكيل إىل ذايت وعريض فقالبالكليا

أي يدخل يف ماهية أفراده كاحليوان فإنه يدخل يف ماهيـة أفـراد  ) الذي يدخل يف حقيقة جزئياته: ّذايت وهو
هـومهم مـن وقـوع اإلنسان كزيد وعمرو وبكر وهند ونحوهم فهؤالء جزئيات ألنه يمنع نفس تصور مف

 .الرشكة فيهم، وحقيقتهم هي حيوان ناطق، فيكون احليوان داخال يف حقيقة جزئياته، وكذلك الفصل
 .ألن ماهيتهام تشتمل عىل احليوان فيكون ذاتيا هلام ) كاحليوان بالنسبة لإلنسان والفرس( 

 ينطبق عىل النوع ألنه قـال وهنا إشكال وهو أن املصنف سيعد النوع من الذاتيات، مع أن تعريف الذايت ال
هو ما يدخل يف حقيقة جزئياته، والنوع ال يدخل يف احلقيقة بل هو متام احلقيقة واليشء ال يـدخل يف نفـسه 

األول جيعـل النـوع لـيس ذاتيـا ألنـه لـيس بـداخل، : ّإن يف النوع اصطالحني: فكيف السبيل؟ واجلواب
م تعريف الذايت اختار أحد االصطالحني وهـو الـذي ال واالصطالح الثاين جيعله داخال، فاملصنف يف مقا

ُيدخل النوع يف الذايت ويف مقام التقسيم اختار االصطالح الثاين الذي جيعلـه مـن الـذايت وعليـه مـشينا يف 
 .الرشح، وإنام فعل ذلك ليعرف الطالب باملصطلحني ويثري معلوماته

فـإن  ) كالـضاحك بالنـسبة لإلنـسان( ئياتـه وهو الذي خيالفه فـال يـدخل يف حقيقـة جز ) وإما عريض( 
الضاحكية خارجة عن حقيقة زيد وعمرو، ثم عىل هذا االصطالح يكون النوع داخـال يف العـريض، بيـنام 

 .يكون عىل االصطالح الثاين داخال يف الذاتيات
، وإن قلنـا إن قلنا إن الذايت ما ليس خارجا عن حقيقة جزئياته، فيكون النوع من الذاتيات: واخلالصة هي

 .إن الذايت هو الذي يدخل يف حقيقة جزئياته فيكون النوع من العرضيات
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ِوالذايت إما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة املحضة، كـاحليوان بالنـسب ِ َِ ِّْ َُّ ٌ َُ ِ ِ َ ِة لإلنـسان والفـرس، وهـو َّ ِ ِ
ُويرسم بأنهُاجلنس  ُُ َ ِكيل مقول عىل كثريين خمتلفني باحلقائق يف: ْ َ ُ َ ٌ َ  .ِ جواب ما هوٌّ

........................................................................................................ 
أي يف جواب السؤال بـام  ) يف جواب ما هو( أي حممول  ) إما مقول: والذايت: ( ثم بدأ بتقسيم الذايت فقال

أن يكون اجلنس جوابا عن شيئني فأكثر، ومعنى املحضة هو يقصد بالرشكة ) بحسب الرشكة املحضة ( هو 
اخلالصة فتكون كلمة املحضة بمعنى كلمة فقط، فتلخص أن اجلنس هو كيل مقول يف جواب السؤال بام هو 
عن الرشكة فقط، تقول ما اإلنسان والفرس؟ فيكون اجلواب حيوانا، فاجلواب هنا عن متام املشرتك بيـنهام 

 خاصة اجلنس هي أنه يقع يف جواب السؤال بام ولكن عنـد الـسؤال عـن شـيئني فـأكثر ًوهو احليوان، فإذا
كاإلنسان والفرس أو كاحلامر والفرس واألسد، وال يصح أن يكون اجلنس جوابا عن يشء واحد فقط مثل 

 .ما اإلنسان؟ فال يصح أن يقال هو حيوان فقط، ألن اجلواب ال بد أن يكون تاما: أن يقال
 ) وهو اجلـنس( فاحليوان جواب سؤال هو ما هو اإلنسان والفرس  ) بالنسبة لإلنسان والفرسكاحليوان ( 

ويرسم بأنه كيل مقول عـىل : ( ثم إن ما ذكره املصنف هو  توطئة لتعريف اجلنس فلذا أتبعه بالتعريف فقال
رضـيات ألن ومعنى كلمـة يرسـم أي يعـرف بالرسـم أي بالع ) كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو

التعريف بالذاتيات يسمى حدا والتعريف بالعرضيات يسمى رسام كام سيأيت تفصيله، مثال ذلك إذا عرفنا 
ّاإلنسان بحيوان ناطق، فهذا حد، وإذا عرفناه بأنه حيوان ضاحك، فهذا رسم، فاحلد فيه فـصل، والرسـم 

 حد أو رسم؟... ين فيه خاصة، فإذا علم هذا فهل تعريف اجلنس بأنه كيل مقول عىل كثري
هو رسم ألنه عبارة مقول عىل كثريين أي حممول عىل كثريين عريض من أعراضـه يمكـن تـصور : اجلواب

 .اليشء بدونه، ويمكن تعريف اجلنس تعريفا آخر وهو جزء املاهية األعم
احليوان فهو جنس لإلنسان والفرس وغريمها ألنـه كـيل أي يـصدق عـىل كثـريين وال يمنـع نفـس : مثال

 . مفهومه من وقوع الرشكة فيه، وهذا الكيل يقال أي حيمل عىل كثريين
اإلنسان حيوان، والفرس حيوان ، واألسد حيوان، فهنا محلنا احليوان عىل كثريين خمتلفني باحلقـائق : تقول

ّأي خمتلفني بذايت من الذاتيات فإن اإلنسان ناطق والفرس صاهل واألسد زائر، ويكون اجلنس جوابا عـن 
 . سؤال بام هو عن كثريين خمتلفني يف احلقيقة، تقول ما اإلنسان والفرس واألسد؟ فيكون احليوان جوابهال



 -٩٢ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

ٍوإما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة واخلصوصية معا، كاإلنسان بالنسبة إىل أفراده نحو زيد وعمرو  ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ ِ ِ ٌ َّ
 .ُوهو النوع
ُويرسم بأنه َكيل مقول عىل كثريين خم: ُ ٌ ِتلفني بالعدد دون احلقيقة يف جواب ما هوٌّ ِ َِ َ. 

َوإما غري مقول يف جواب ما هو  بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه، وهـو الـذي يميـز الـيشء عـام  ُّ ِ ِ َ ٍِّ ِ ٌِ ٍ
ُيشاركه يف اجلنس كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل ِ ِ ِ ِِ ُ. 

ُويرسم بأنه ِّكيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يش: ُ ِ ِ ُ ِء هو يف ذاتهٌّ َ ٍ. 
........................................................................................................ 

يقصد أن النـوع تـارة  ) وإما مقول يف جواب ما هو بحسب الرشكة واخلصوصية معا: (ثم بدأ بالنوع فقال
أي تارة يقع جوابا عن متعدد وهو ما يقصده بالـرشكة يقع بحسب الرشكة، وتارة يقع بحسب اخلصوصية 

ما زيد وعمـرو ؟ فيكـون اجلـواب : مثال الرشكة. وتارة يقع جوابا عن واحد وهو ما يقصده باخلصوصية
 .ما زيد ؟ فيكون اجلواب إنسانا: ومثال اخلصوصية. إنسانا ألنه هو متام املشرتك بينهام

النوع، وعند السؤال عن اجلنس ال بـد مـن تعـدد، أمـا عنـد فتلخص أن ما هو يسأل هبا عن اجلنس وعن 
 .السؤال عن النوع فهذا غري الزم فقد يسأل هبا عن واحد وقد يسأل هبا عن متعدد

ويمكـن أن ) كاإلنسان بالنسبة إىل أفراده نحو زيد وعمرو وهو النـوع : (ثم ذكر املصنف مثال النوع فقال
ّكـيل مقـول عـىل كثـريين :  ويرسـم بأنـه: (م ذكر تعريف النوع فقـالالنوع بأنه متام ماهية أفراده، ثنعرف 

أي حيمل عـىل كثـريين متفقـني باحلقيقـة ولكـنهم خمتلفـني ) خمتلفني بالعدد دون احلقيقة يف جواب ما هو 
 .لون ونحوهبالعدد فإن اإلنسان حيمل عىل زيد وعمرو وبكر وهم ال خيتلفون يف ذايت بل يف املشخصات ك

 ) وإما غري مقول يف جواب ما هو بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه: ( يف الفصل فقالأ بتعرثم بد
أي ما يقع يف جواب أي  ) وهو. ( فإن الفصل كام تقدم يف الرشح يقع يف جواب السؤال أي يشء هو يف ذاته

 ألنـه يفـصل فإن الفصل مـا سـمي فـصال إال ) الذي يميز اليشء عام يشاركه يف اجلنس( يشء هو يف ذاته 
  .تقول أي يشء هو اإلنسان يف ذاته ) كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل( املشرتكات يف اجلنس 
واحرتزنا بقيد يف  ) ويرسم بأنه كيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته. (  فيكون اجلواب ناطقا

 .ذاته عن اخلاصة ألهنا تقع يف جواب أي يشء هو يف عرضه
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َا غري مقول يف جواب ما هو  بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه، وهـو الـذي يميـز الـيشء عـام َّوإم ُ ِّ َ ِِّ ٍ ِ ٌِ ٍ ُ
ُيشاركه يف اجلنس كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل ِ ِ ِ ِِ ُ ُ. 

ُويرسم بأنه ِكيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته: ُ َ ٍِّ ِِ ُ ٌّ. 
ُّوأما العريض ْفإما أن : َّ ُيمتنع انفكاكه عن املاهية، وهو العرض الالزمَّ ُ ِ ُ َُ. 

ُأو ال يمتنع وهو العرض املفارق ُ َ. 
ِوكل واحد منهام إما أن خيتص بحقيقة واحدة وهو اخلاصة، كالضاحك بالقوة والفعل لإلنسان ِ ِ ٍ ٍ ٍِ ُ ْ َُ. 

........................................................................................................ 
 ) وإما غري مقول يف جواب ما هو بل مقول يف جواب أي يشء هـو يف ذاتـه: ( أ بتعريف الفصل فقالثم بد

أي ما يقع يف جواب أي  ) وهو. ( فإن الفصل كام تقدم يف الرشح يقع يف جواب السؤال أي يشء هو يف ذاته
فإن الفصل مـا سـمي فـصال إال ألنـه يفـصل  ) ه يف اجلنسالذي يميز اليشء عام يشارك( يشء هو يف ذاته 

تقول أي يشء هو اإلنسان يف ذاته؟ فيجاب  ) كالناطق بالنسبة لإلنسان وهو الفصل( املشرتكات يف اجلنس 
 .بأنه ناطق

واحرتزنا بقيد يف ذاته عن اخلاصـة ألهنـا  ) ويرسم بأنه كيل يقال عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف ذاته( 
 . يف جواب أي يشء هو يف عرضهتقع

كقولنا النـار حـارة فـإن احلـرارة ال ) وأما العريض فإما أن يمتنع انفكاكه عن املاهية وهو العرض الالزم( 
كالـضحك بالفعـل ) وهو العرض املفـارق( أي انفكاكه عن املاهية  ) أو ال يمتنع. (تنفك عن وجود النار

لالزم واملفارق ثم قـسم كـال مـنهام إىل خاصـة وعـرض عـام، ثم إن املصنف قسم العريض إىل ا .لإلنسان
واألدق أن يقسم العريض إىل اخلاصة والعرض العام ثم يقسمهام إىل الالزم واملفارق كـام فعلنـا يف الـرشح 
ألنه يف صدد احلديث عن الكليات اخلمس فالكيل الرابع واخلامس هو اخلاصة والعرض العام ال العـرض 

إما أن خيـتص بحقيقـة واحـدة وهـو ( أي من الالزم واملفارق ) وكل واحد منهام . (ملتأ. الالزم واملفارق
واملراد بالقوة إمكان اليشء وقابليته، واملراد بالفعل هو حتققه  )اخلاصة، كالضاحك بالقوة والفعل لإلنسان

عل ينفك عن الفعيل يف الواقع فالضاحك بالقوة ال ينفك عن اإلنسان فيكون خاصة الزمة، والضاحك بالف
 .اإلنسان يف وقت من األوقات فيكون خاصة مفارقة
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ًكلية تقال عىل ما حتت حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا: ُوترسم بأهنا  ُ ًٌ ٍ ٍ َ . 
َ فوق واحدة وهو العرض العام، كاملتنفس بالقوة والفعل بالنسبة لإلنـسان وغـريه مـن  ِوإما أن يعم حقائق ِ ِ ِ ٍِ ِ ُ َ ُّ َ ْ

 .ِاحليوانات
َ خمتلفة قوال عرضيا: ُنهُويرسم بأ ًكيل يقال عىل ما حتت حقائق ًُ ٍ َ ٌّ  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
مل عىل حقيقة أي حت ) بأهنا كلية تقال عىل ما حتت حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا( أي اخلاصة  ) وترسم( 

واحدة فقط محال عرضيا نحو اإلنسان ضاحك، فضاحك خاصـة ألنـه ال حيمـل إال عـىل حقيقـة واحـدة 
 .واحرتز بقوله قوال عرضيا عن الفصل فإن حيمل عىل اإلنسان قوال ذاتيا نحو اإلنسان ناطق

املتنفس بـالقوة حقائق فوق واحدة وهـو العـرض العـام كـ( أي العريض الالزم واملفارق  ) وإما أن يعم( 
فاملتنفس بالقوة حيمل عىل اإلنسان وغريه من احليوانـات ويكـون  ) والفعل لإلنسان وغريه من احليوانات

مالزما هلا واملتنفس بالفعل حيمل عىل اإلنسان وغريه من احليوانات ويكون مفارقا ألن التـنفس هـو أخـذ 
 .النفس وهو الشهيق

واحرتز بقوله قـوال ) يل يقال عىل ما حتت حقائق خمتلفة قوال عرضيا ك:   بأنه(أي العرض العام  ) ويرسم( 
  .عرضيا عن اجلنس فإن اجلنس يقال عىل ما حتت حقائق خمتلفة قوال ذاتيا نحو اإلنسان حيوان

 .واهللا أعلم. وحيذف كلمة ما حتت) يقال عىل حقائق : ( ويمكن أن خيترص ويقول



 -٩٥ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )العارش الدرس ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هي املاهية ؟-١
 .ما به يكون اليشء نفسه: املاهية

  ما هي رشوط املاهية؟-٢
 أن تكـون ذات -ج- أن تكون تلك الصفات جوهرية-ب- أن تكون صفات مشرتكة بني مجيع األفراد-أ

 .جنس وفصل
  َ مل  ال نعد الضحك من ماهية اإلنسان؟-٣

 .فات اجلوهرية بحيث إذا تصور زواله زال اإلنسانألنه ليس من الص
 

 )الدرس احلادي عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني الذايت والعريض عند املناطقة؟-١
 . نفسهالذايت ال يمكن تصور اليشء بدونه، والعريض يمكن تصور اليشء بدونه بحيث لو زال بقي اليشء

  الالزم عند املناطقة؟   الذايت والعريض من أين جاء عرس التفرقة بني-٢
  .بسبب عدم وجود ضابط صحيح يمكن التعويل عليه يف التفريق بينهام

  ما هو رأيك يف اخلالف الدائر بني مثبتي الذاتيات ونفاهتا؟  -٣
 .ن نفاهاَهو خالف قوي وأرى أن الصواب مع م

 
 
 



 -٩٦ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 :التامرين
 :ّميز بني الذايت والعريض فيام ييل

 ).اخلمر جسم مائع مرض بالصحة مسكر حمرم رشعا فيه تبذير للامل  ( -١
 ).جسم مائع مسكر : ( الذاتيات

 ).مرض بالصحة حمرم رشعا فيه تبذير للامل : ( العرضيات
 ).احلديد جسم صلب من املعادن التي تتمدد بالطرق وتصدأ باملاء وتصنع منها اآلالت  ( -٢

 .)جسم صلب من املعادن : ( الذاتيات
 ).يتمدد بالطرق ويصدأ باملاء وتصنع منه اآلالت : ( العرضيات

 ).الصالة عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم جيب فيها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي  ( -٣
 ).عبادة تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم : ( الذاتيات

 ).جيب فيها الوضوء ويكفر تاركها يف رأي : ( العرضيات
 

 )س الثاين عرش الدر( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اجلنس والفصل والنوع؟-١
 .متام املاهية: جزء املاهية اخلاص هبا، والنوع: جزء املاهية األعم، والفصل: اجلنس

 املاهية واألشياء املختلفة فيها؟ متام ّ كيف نميز بني األشياء املشرتكة يف -٢
  فقد اشرتكت يف متام املاهية، وإن افرتقت يف الفصل فهي خمتلفة يف املاهيةبالفصل فإن اجتمعت يف الفصل

كالرجل واملرأة يشرتكان يف الناطقية فتكون ماهية اإلنسان هي متام املـشرتك بيـنهام، وكاإلنـسان والفـرس 
 .خيتلفان يف الفصل فيختلفان يف املاهية

  ملاذا مل جيعل الذكر واألنثى أنواعا لإلنسان ؟-٣
 . الذكورة واألنوثة عرضيات لإلنسان فال تصري أنواعا له وليس حتت اإلنسان أي ذايتألن
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 :التامرين
 :رتب األجناس واألنواع واألفراد فيام يأيت

 )  هذا احلج - هذا الصوم - احلج - هذه الصالة - العبادة - الصوم-الصالة ( -١
 .هذا الصوم وهذا احلج أفراد هذه الصالة و- الصالة والصوم واحلج أنواع-العبادة جنس

  ). يف - الكلمة- شجرة- األداة- رضب- اللفظة املفردة-االسم  ( -٢
 .  وشجرة ورضب ويف أفراد- واالسم والكلمة واألداة أنواع- املفردة جنسةاللفظ

 
 )الدرس الثالث عرش ( 

 :األسئلة
 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟-١
 .ما حتته جنس: ما الجنس حتته، واجلنس البعيد: جلنس القريبا
  ما الفرق بني النوع احلقيقي واإلضايف  ؟-٢

 . أنواعحتتهالنوع احلقيقي ال نوع حتته، والنوع اإلضايف 
  ما عالقة اجلنس البعيد بالنوع احلقيقي؟-٣

 .اجلنس البعيد ذايت للنوع احلقيقي
 

 :التامرين
 : البعيد نزوال إىل النوع احلقيقيرتب ما ييل من اجلنس

 ). اجلسم النامي - النبات - اجلسم-الرز  ( -١
 ) الرز - النبات- اجلسم النامي-اجلسم( 
 ).  الصفة - البياض- صفة حمسوسة-اللون ( -٢
   ) البياض - اللون- صفة حمسوسة-صفة( 
 .) الصفة - التصور- صفة نفسانية -اإلدراك ( -٣
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 ) التصور - اإلدراك-نية صفة نفسا-الصفة( 
 ).    الدين - الطهارة- التيمم -العبادة ( -٤ 

 ). التيمم - الطهارة- العبادة-الدين( 
 

 )الدرس الرابع عرش ( 
 :األسئلة

 ّ يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني الفصل القريب والبعيد؟-١
فصل البعيد ال يميزه عـن كـل الفصل القريب هو الفصل الذي يميزه عن كل مشاركاته يف اجلنس، بينام ال

 .مشاركاته بل عن بعضها
  ما الفرق بني اجلسم وبني النامي وبني اجلسم النامي ؟-٢

اجلسم جنس أعم يشمل اجلسم النامي واجلسم غري النامي، واجلسم النامي هـو نـوع إضـايف مـن اجلـسم 
 .والنامي هو فصل لبعض أنواع اجلسم

 احلقيقي؟ ما عالقة الفصول البعيدة بالنوع -٣
 .هي مقومة له أي داخلة يف ذاته وواحدة من ذاتياته

 
 :التامرين

 : والبعيد فيام يأيتّعني الفصل القريب
 ). صاهل - حساس متحرك باإلرادة-نام (  للفرس -١
 ).  صاهل فصل قريب - حساس متحرك باإلرادة فصل بعيد-نام فصل بعيد( 
 ). مسكر-سائل(  للخمر -٢
 ).مسكر فصل قريب  -سائل فصل بعيد( 
       ). فيها غاية اخلضوع -تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم(  للصالة -٣
 ). تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم فصل قريب -فيها غاية اخلضوع فصل بعيد( 
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 )الدرس اخلامس عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اخلاصة والعرض العام؟ -١
 .يشء، والعرض العام غري خمتص بهاخلاصة خمتصة بال

  ما وجه التشابه والتاميز بني اجلنس والعرض العام، والفصل واخلاصة؟-٢
التشابه بني اجلنس والعرض العام يف كوهنام أعم من اليشء الذي حيمالن عليه، ويتميز اجلنس عنه بأنه ذايت 

 .ن عليه، ويتميز الفصل عنه بأنه ذايتوالتشابه بني الفصل واخلاصة يف كوهنام خاصني باليشء الذي حيمال
  كيف يعد التنفس خاصة مع أنه عرض عام لإلنسان؟  -٣

 .التنفس خاصة بالنسبة للحيوان، وهو عرض عام بالنسبة لإلنسان
 

 :التامرين
 :ّميز بني اخلاصة والعرض العام فيام يأيت مع وضعها يف مجلة

  الـشهوة للحيـوان-خاصـة  قبول مل للمضارع-احليواناتخاصة لإلنسان بالنسبة لبقية  التدين لإلنسان( 
  ). عرض عام  العطش للنبات-خاصة  احلبل لألنثى-خاصة

 
 )الدرس السادس عرش ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني العرض الالزم والعرض املفارق؟ -١

 .ه وينفك عنههو الذي ال يفارق اليشء، والعرض املفارق هو الذي يفارق: العرض الالزم
  كيف يكون العرض العام الزما مع أنه حيمل عىل حقائق متعددة؟-٢

 .ال تعارض بني األمرين فإن معنى كونه الزما هو أنه ال ينفك عنه وإن كان حيمل عىل غريه وال خيتص به
 .كاملايش بالقوة فإنه الزم لإلنسان ال ينفك عنه وهو عرض عام ألنه حيمل عىل غريه أيضا كالفرس

  ما الفرق بني أن يكون اليشء له قوة عىل اليشء، وبني أن يكون اليشء ال قوة له عليه وضح ذلك ؟-٣
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 .إذا كان له قوة عليه فهو متصف به بالقوة وقد يأيت وقت يتصف به بالفعل بخالفه إذا مل يكن له قوة عليه
 

 :التامرين
 :صنف ما ييل بحسب كونه خاصة أو عرضا عاما الزما أو مفارقا

  الـشباب لإلنـسان-خاصة الزمة  الشاعرية بالقوة لإلنسان-مفارقعرض عام  التنفس بالفعل لإلنسان( 
  احلـرارة للنـار-عـرض عـام الزم  الزوجيـة لألربعـة-خاصة مفارقة  التتمر للرطب-عرض عام مفارق
 -قعـرض عـام مفـار  االسـتغفار للمـذنب-عرض عام مفارق  الذوبان بالفعل للثلج-عرض عام الزم

 ).ة الزمخاصة اإلسالم بالقوة للكافر
    

 )الدرس السابع عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ألي يشء تستخدم ما وأي عند املناطقة؟ -١
 .سؤال عن اجلنس والنوع واملاهية، وتستخدم أي للسؤال عن الفصل أو اخلاصةللتستخدم ما 

 نس أو النوع؟   كيف يفرق بني ما إذا سأل هبا عن املاهية أو اجل-٢
ما إذا سأل هبا عن اجلنس والنوع يسأل هبا عن متعدد ولكن التي للجنس يسأل هبا عـن متعـدد خمتلـف يف 

 .احلقيقة والتي للنوع يسأل هبا عن متعدد متحد يف احلقيقة، وإذا سأل هبا عن املاهية فال تعدد
  مل حترص الكليات باخلمس مل ال تكون ستا أو سبعا؟-٣

ًإذا قسناه إىل جزئياته فإما أن يكون متام ماهيتها، أو جزء من ماهيتها، أو خارجا عن ماهيتها فتامم ألن الكيل 
 .ماهيتها هو النوع، وجزء ماهيتها هو اجلنس والفصل، واخلارج عن ماهيتها هو اخلاص والعرض العام

 
 :التامرين

 : وبني نوع اجلوابأجب عن األسئلة التالية
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 مـا االسـم -)جـنس ( عبـادة   ما الصالة والـصوم والزكـاة-)باملاهية( وقوف بعرفة عبادة فيها ما احلج( 
ينقسم إىل عددين ال يفـضل أحـدمها   أي يشء هو العدد الزوجي يف ذاته-)جنس ( كلمة  والفعل واحلرف

جسم نـام   ما زيد وأشجاره التي حيبها-) فصل (  مسكر  أي يشء هي اخلمر يف ذاهتا- )فصل ( عن اآلخر 
ِ أي يشء هو الرشك يف عرضه-)جنس (  َ َ   ).)خاصة(ذنب ال يغفره اهللا  ُِّ
 

 )الدرس الثامن عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف متيز بني النسب األربع؟ -١
التساوي هو االحتاد يف األفراد، والتباين هو االختالف التام يف األفراد، والعمـوم اخلـصوص املطلـق هـو 

ألفراد مع كون أحدمها لـه أفـراده اخلاصـة بـه، والعمـوم واخلـصوص الـوجهي هـو االشرتاك يف بعض ا
 .االشرتاك يف بعض األفراد مع كون كل واحد منهام له أفراده اخلاصة به

  بأي يشء علمنا أهنا أربع ال مخس؟-٢
 . لعدم إمكان قسم آخر 

  فائدة هذه النسب؟ -يف رأيك - ي ما ه-٣
 .ء فيحصل متام التاميز يف فهم املصطلحاتيف معرفة العالقة بني األشيا

 
 :التامرين

 :اذكر النسبة بني الكليات اآلتية
عمـوم وخـصوص   واألبيض الثلج-عموم وخصوص مطلق  الغراب واألسود-تباين الشمس والقمر( 

 األمحـر -عمـوم وخـصوص مطلـق  العايص والكافر-عموم وخصوص وجهي  االسم واملرفوع-مطلق
 -عمـوم وخـصوص وجهـي  الفقيه واملجاهـد-عموم وخصوص مطلق فظ والكالم الل-تباين واألسود

 ).تساو املسلم واملوحد
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 )الباب الثالث وفيه ثالثة دروس ( 
 

 ) التاسع عرش درسال( 
 

 التعريف 
 

َقد علمت أن أبحاث املنطق تدور حول التعريف والدليل، وقد كان الكالم عىل الكليات اخلمـس مقدمـة 
 .فللحديث عن التعري

 :التعريف نوعانو
 .حقيقي: أوال
 . لفظي:ثانيا

 .ّما يفيد تصور اليشء: فالتعريف احلقيقي
 إذا قيل لك ما الصالة؟: مثال

 .عبادة ذات أقوال وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم: فقلت هي
 .فهذا يسمى تعريفا ألنه أفادك تصور ومعرفة الصالة

، وعبادة ذات أقوال ٌ ٌ .... َّفالصالة معرف  .تعريف
 .فهذا النوع من التعريف يعطيك معرفة يشء كنت جتهله يف السابق

 :والتعريف احلقيقي أربعة أقسام هي
 .ّما تركب من اجلنس القريب والفصل القريب:  حد تام وهو-١
 .التعريف بالفصل القريب وحده، أو مع اجلنس البعيد:  حد ناقص وهو-٢
 . س القريب واخلاصةما تركب من اجلن:  رسم تام وهو-٣
 .التعريف باخلاصة وحدها أو مع اجلنس البعيد:  رسم ناقص وهو-٤

 .حيوان ناطق: اإلنسان: مثال
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 .ّهذا حد تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب والفصل القريب
 .كلمة دلت عىل معنى يف نفسها، ومل تقرتن بزمن: االسم: مثال

وهو كلمة، والفصل القريب وهو دلت عىل معنى يف نفسها ومل هذا حد تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب 
 .تقرتن بزمن

 .جسم ناطق: ناطق، أو اإلنسان: اإلنسان: مثال
هذان حدان ناقصان األول ذكر فيه الفصل القريب فقط، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيـد وهـو اجلـسم مـع 

 .الفصل
بزمن، فهذا حد ناقص لالقتصار عىل الفصل القريـب الدال عىل معنى يف نفسه ومل يقرتن : االسم هو: مثال
 .فقط

صوت دل عىل معنى يف نفسه ومل يقرتن بزمن، ألن الـصوت جـنس بعيـد لالسـم : وكذا إذا قلنا إن االسم
 .فصار مركبا من اجلنس البعيد والفصل القريب

 .حيوان ضاحك: اإلنسان: مثال
 .فهذا رسم تام الن اشتمل عىل اجلنس القريب واخلاصة

 .كلمة تقع مسندا إليه: االسم: مثال
 .فهذا رسم تام ألنه اشتمل عىل اجلنس القريب واخلاصة وهي تقع مسندا إليه

 .جسم ضاحك: ضاحك، أو اإلنسان: اإلنسان: مثال
 .هذان رسامن ناقصان األول ذكر فيه اخلاصة وحدها، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيد مع اخلاصة

 .إليه، أو هو صوت مسند إليهاملسند : االسم هو: مثال
 .فهذان رسامن ناقصان األول ذكر فيه اخلاصة وحدها، والثاين ذكر فيه اجلنس البعيد واخلاصة

 .ومما سبق نعلم أن مدار كون التعريف حدا عىل وجود الفصل القريب
 .ومدار كون التعريف رسام عىل وجود اخلاصة

 .ومدار التامم عىل وجود اجلنس القريب
 .لنقصان عىل عدم وجود اجلنس القريبومدار ا
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 .تبديل لفظ بلفظ أوضح: وأما التعريف اللفظي فهو
 .ما اإلنسان ؟ فتقول هو البرش: مثال

فهذا تعريف لفظي ألنك مل ترشح حقيقة اإلنسان ومل تذكر ذاتياته أو خواصه بل بدلت لفظا بلفظ آخر هـو 
 . متلك إال أن تقول هو حيوان ناطق أو ضاحك ونحوهأوضح عند السامع، وهلذا إذا قبل لك وما البرش؟ مل

 .الغضنفر هو األسد: مثال
 .فهذا تعريف لفظي ألنك بدلت لفظا بلفظ آخر أوضح

فالفرق بني التعريف احلقيقي والتعريف اللفظي هو أن التعريـف احلقيقـي يعطـي تـصورا جديـدا لـيشء 
صورا جديدا لليشء بل السامع قـد تـصوره مـن جمهول مل يعرف من قبل، بينام التعريف اللفظي ال يعطي ت

 .قبل ولكن مل يكن يعرف أنه يسمى هبذا االسم
فالسامع يعرف ما هو األسد ولكن مل يكن يعلم أنه يسمى باسم الغضنفر فقيل له إن األسد الذي تعرفه من 

 .قبل هو نفسه الذي يسمى بالغضنفر
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة(
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أقسام التعريف احلقيقي؟  -١
  مل صار التعريف املشتمل عىل اجلنس والفصل القريبني تاما؟ -٢
  ما الفرق بني التعريف احلقيقي واللفظي؟ -٣
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 )متارين ( 
 

 :بني نوع التعاريف التالية
 .أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليمعبادة ذات :  الصالة-١
 .  سائل ال طعم له وال لون وال ريح:  املاء-٢
 .كلمة ال تقبل عالمات االسم وال الفعل:  احلرف-٣
 .قول حيتمل الصدق والكذب:  اخلرب-٤
 .مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل:  املنطق-٥
 .  الناعق:  الغراب هو-٦
 .  األسد: القسورة-٧
 .عبادة غري اهللا:   الرشك-٨
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 ) العرشون درسال( 
 

 طريقة اكتساب التعريف
 

 حد تام وحـد نـاقص ورسـم تـام : حقيقي ولفظي، واحلقيقي أربعة أقسام:َقد علمت أن التعريف نوعان
تي نحصل هبـا ِّورسم ناقص، ولكن مل نبني طريقة التحصل ووضع اليد عىل التعريف أي ما هي الطريقة ال

 عىل التعريف ؟
 .التحليل والرتكيببطريقة : واجلواب

 :وتعتمد هذه الطريقة عىل أساسني
 .معرفة اجلنس العايل أو ما دونه: األول
 .ّمعرفة املميز: ثانيا
لو أردنا أن نعرف املاء فننظر يف حاله وننسبه إىل اجلنس العايل الذي يـسهل وضـع اليـد عليـه عـادة : مثال

ٌهو جسم له طول وعرض وعمق ويـشغل حيـزا مـن الفـراغ أو هـو عـرض أي لـيس بجـسم فننظر هل  ََ
 كاأللوان واألصوات والروائح؟

 .فنجد أنه جسم، ويمكن أن ننزل إىل جنس أقرب فنجد أن املاء سائل
ثم نعمل قائمة باألشياء التي تشرتك مع املاء يف اجلنس أي السائل مثل احلليب والعسل والبنـزين والزئبـق 

 .وغريها فإىل هنا انتهت اخلطوة األوىل وهي حتديد اجلنس واألشياء التي تشرتك معه يف ذلك اجلنس
ثم نبدأ باخلطوة الثانية فنقوم بدراسة تلك األشياء دراسة طبيعية جتريبية ومعرفة أوصـافها إىل أن نـصل إىل 

 .    وصف يميز املاء عن بقية السوائل مثل أنه ال لون له وال رائحة وال طعم
 .سائل ال لون له وال ريح وال طعم: فنضع اجلنس أوال ثم املميز ثانيا فنقول املاء

واتضح من هذا أن املنطق ال يعلمك تعاريف األشياء بل هو يرسم لك الطريق لكسب التعريـف بواسـطة 
 . وغريهاقواعد عقلية، وإنام حيصل اكتساب التعاريف بالفعل من خالل العلوم األخرى كالعلوم الطبيعية
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من أراد معرفة الصالة مثال فال جيد اجلواب التفصييل يف املنطق وإنام هو يساعدك يف رسم خطـوات :  مثال
تكتسب هبا التعريف السليم وتبقى يف حاجة إىل معرفة الفقه والعبادات وما ختتلف به الصالة عـن غريهـا 

 .لتتمكن من التعريف احلقيقي
مي فتجد أهنا تنتمي إىل الطاعـات ال إىل املعـايص أو تبحـث عـن جـنس فتنظر يف الصالة إىل أي جنس تنت

 .أقرب فتجد أهنا عبادة، ويشاركها يف ذلك الصوم والزكاة واحلج وغريها
فتبحث عن املميز من خالل حتليل ودراسة صفات كل عبادة إىل أن تصل إىل الصفة اخلاصة إىل تنفـرد هبـا 

 . بالتسليمالصالة وهي أهنا تفتح بالتكبري وختتتم
 .فتقوم بالرتكيب فتقول الصالة عبادة ذات أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم

االسم إذا أردنا تعريفه نجد أنه صوت وكذا هو لفظ وهذا جنس أقرب وهو كلمة أي لفظة دالة عىل : مثال
 .معنى وهي جنس قريب ويشاركه فيه ذلك الفعل واحلرف

األوصاف املميزة سواء أكانت فصوال أو خواصا كأن نقف بعد الدراسـة إىل أن فنبحث عن املميز بدراسة 
 .االسم هو الذي يقبل أل

 .فنركب ونقول االسم كلمة تقبل أل فنحصل عىل رسم تام لوجود اجلنس القريب واخلاصة
 .وربام مل نقف عىل اجلنس القريب فعرفنا االسم بأنه صوت يقبل أل فنحصل عىل رسم ناقص

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة ( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هي طريقة التحصل عىل التعريف؟-١
  ومل؟ األشياء هل تعتقد أن دراسة املنطق كافية الستخراج تعاريف-٢
  ما الفرق بني العثور عىل اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟  -٣
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 )ارين مت( 
   

 :استخرج بطريقة التحليل والرتكيب مع االستعانة بام عندك من علم تعاريف األمور التالية
 .  األسد-١
 .  املركب-٢
 .  احلج-٣
 . الوضوء-٤
 . الواجب يف األصول-٥
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 ) الواحد والعرشون درسال( 
 

 رشوط التعريف
 

ي تصورا جديـدا وهـو األهـم يف بـاب التـصورات ولـه َقد علمت أن التعريف احلقيقي من شأنه أن يعط
 :رشوط ال يصح بدوهنا ال بد من مراعاهتا يف التعريف وهي

ِأن يكون مساويا للمعرف: أوال َّ. 
ّ أي أن تكون عالقة املساواة هي النسبة التي حتكم املعرف والتعريف، فكلام صدق املعرف صدق التعريف  ّ

 .ّوكلام صدق التعريف صدق املعرف
 .اإلنسان واحليوان الناطق: ثالم

 .فكلام قلنا إن هذا إنسان فهو حيوان ناطق، وكلام قلنا هذا حيوان ناطق فهو إنسان
 .ّوكذا قل يف كل تعريف مر عليك

وعالمة املساواة هي أن يصح محل التعريف عىل املعرف محال كليا، ويصح محل املعرف عىل التعريف محـال 
 :كليا بأن نقول
 .وان ناطق فهنا محلنا احليوانية الناطقة عىل اإلنسانكل إنسان حي

 .وكل حيوان ناطق إنسان وهنا محلنا اإلنسانية عىل احليوان الناطق
 :ويتفرع من رشط املساواة رشطان

 .ّ، أي يضم التعريف كل أفراد املعرفأن يكون جامعا -١
 .ّ، أي يمنع دخول غري أفراد املعرف يف التعريفأن يكون مانعا -٢
 :لذا ال يصح التعريف بواحد مما ييلف
 .ّأن يكون أعم مطلقا من املعرف -أ

 .تعريف اإلنسان بأنه حيوان: مثال
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والنسبة بني اإلنسان واحليوان هي العموم واخلصوص املطلق، فاحليوان أعم مطلقا واإلنسان أخص مطلقا 
ْفهنا التعريف غري مانع من دخول غري أفراد املعرف إذ يدخل فيه الف  .رس واألسد واحلامر ونحوهّ

 .ّأن يكون أخص مطلقا من املعرف -ب
 .تعريف اإلنسان بأنه كاتب بالفعل: مثال

والنسبة بني اإلنسان والكاتب بالفعل هي العموم واخلصوص املطلق، فاإلنسان أعـم، والكاتـب بالفعـل 
 . أخص

 .ّبل بعضه أميبالفعل ّفهنا التعريف غري جامع لكل أفراد املعرف؛ ألنه ليس كل إنسان كاتب 
 .ّأن يكون أعم من وجه من املعرف -جـ
 .تعريف اإلنسان بأنه أبيض: مثال

 .والنسبة بني اإلنسان واألبيض هي العموم واخلصوص من وجه
 .فهنا التعريف غري جامع خلروج اإلنسان األسود، وغري مانع لدخول غري اإلنسان كالثلج

 .ّ أن يكون مباينا للمعرف-د
 .ريف اإلنسان بأنه زائرتع: مثال

 .والنسبة بني اإلنسان والزائر هي التباين
 .فهنا التعريف غري جامع وغري مانع

 .ّأن يكون أوضح من املعرف: ثانيا
 .ّأي يكون التعريف هو أوضح وأجىل مفهوما من املعرف كي حيصل الرشح والفهم

 وأفعـال تبتـدئ بقـول اهللا أكـرب مثل تعريف الصالة حلديث عهد بإسالم هي عبـادة تـشتمل عـىل أقـوال
ونختمها بقول السالم عليكم، فهنا ألن هذا التعريف هو أوضح لدى السامع سيفهم وتـنجيل لـه حقيقـة 

 .الصالة
 .ّويتفرع عىل هذا الرشط أنه ال جيوز التعريف باألخفى من املعرف

 .مثل تعريف امللكات باألعدام كالبرص والعمى
 .ّ، حصل املحظور وهو كون التعريف أخفى من املعرففإذا عرفنا البرص بعدم العمى
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إن امللكات هلا معان مستقلة يف نفسها ال حتتاج إىل األعدام لتعرفهـا، كـأن تعـرف البـرص بأنـه صـفة : بيانه
كاشفة مودعة يف العني، وأما األعدام فهي مفتقرة يف تعقلها إىل إضافتها إىل امللكة ألهنـا عـدم تلـك امللكـة 

 أن البرص أوضح مفهومـا مـن العمـى، فـال يـصح تلخصتعريف العمى بأنه عدم البرص، فكأن تقول يف 
 .تعريفه بذكر العمى، ويصح تعريف العمى بعدم البرص ألن البرص أوضح منه مفهوما

 .وكذا قل يف بقية أمثلة امللكات وأعدامها
ري مانع أو لـيس بأوضـح وعلم من ذلك أن أسباب االعرتاض عىل التعريف ترجع إما ألنه غري جامع أو غ

 .ّمن املعرف
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة(
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو رشوط التعريف وماذا يتفرع عن كل رشط؟-١
  ملاذا ال يصح تعريف امللكات بأعدامها ويصح العكس؟  -٢
  التعاريف يف رأيك؟ أين تكمن أساب اخللل يف-٣
 

 )متارين ( 
 

 :انقد التعاريف التالية
 .كلمة مرفوعة:  االسم-٢ .سائل مفيد:  املاء-١
 .حيوان يبيض:  الطائر-٤ .عدم اجلهل:  العلم-٣
 .اإليامن بوجود اهللا:  التوحيد-٦ .رفع احلدث باملاء أو الرتاب:  الطهارة-٥
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 )خامتة ( 
 

لعريض قد واجه نقدا قويا، أساسه عرس التفرقـة بـني اجلـنس والعـرض قد مىض معنا أن مبحث الذايت وا
 .العام والفصل واخلاصة وبعضهم ذكر تعذر ذلك وامتناعه باملرة

 .فعليه ال بد أن يؤثر هذا سلبا عىل مبحث التعريفات ألنه مبني عىل الكليات اخلمس بشكل تام
 وبني الفصل ،قيقي بني اجلنس والعرض العاموخالصة ما استشكله بعض علامء املسلمني هو أنه ال فرق ح

 . فعليه ال يوجد حد وال رسم وإنام ينبغي الرتكيز عىل حتصيل رشوط التعريف،واخلاصة
 إن فرقنا بني الذايت والعريض فام أدراكم أنكم أحطتم علام :وعابوا عىل املناطقة قوهلم باحلد التام وقالوا هلم

 .ء ليكون احلد تامابجميع الذاتيات حتى مل يشذ عنها يش
وملاذا يزعم املنطق األرسطي أن من اكتشف اجلنس القريب والفصل القريب فقد حصلت له املعرفة التامة 

 . بحقيقية اليشء مما يؤدي إىل اعتقاد أنه قد وصل إىل العمق ويف احلقيقة مل يعرف عنه إال شيئا قليال
 أعامقها هبذه النظرة السطحية وهي أن نبحث عن وهل حقائق املوجودات اخلارجية يدرك كنهها ويصل إىل

يشء عام ويشء خاص بحسب ما يظهر لعقولنا من ظواهر األشياء فندعي أننا قد تصورنا الـيشء تـصورا 
 !!.تاما 

ويف احلقيقة إنه ما من تصور إال وفوقه تصور أتم منه وكلام كان التصور لصفات املتصور أكثر كان التصور 
نسان بأنه حيوان ناطق فقد حصل له تصور ما فإن تصور معه أنه ضاحك فقـد ازداد أتم فإن من تصور اإل

فال بد أن يزداد تصورا ومعرفة إلخ .... تصورا فإن عرف أنه متكلم وأنه ماش عىل قدميه ومنتصب القامة 
  . هذا ما حققه اإلمام أبو العباس رمحه اهللاعن ذي قبل
 .واهللا أعلم
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 " خمططات توضيحية "
 

 التعريف
 

                    لفظي             حقيقي                                                                          
                                                        

              أنواعه                                رشوطه                             
 .املساواة للمعرف -١
 حد                        رسم.                            ّ أوضح من املعرف-٢
 

         تام          ناقص       تام              ناقص                                                        
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 )صة الباب خال(  
 

 .لفظي، وحقيقي: التعريف نوعان
 .تبديل لفظ بلفظ أوضح: فاللفظي
 .ما يفيد تصور اليشء: واحلقيقي

 :وهو أربعة أقسام
 .ما تركب من اجلنس والفصل القريبني:  حد تام وهو-١
 .التعريف بالفصل القريب وحده، أو اجلنس البعيد:  حد ناقص وهو-٢
 .اجلنس القريب واخلاصةما تركب من :  رسم تام وهو-٣
 .التعريف باخلاصة وحدها، أو مع اجلنس البعيد:  رسم ناقص وهو-٤

وإنام يكتسب التعريف بطريقة التحليل والرتكيب وخالصتها البحث عن اجلنس البعيد فام دونه ومعرفة ما 
 .ّيشرتك مع املعرف يف ذلك اجلنس ثم البحث عام يميزه عنها

 :ورشوطه اثنان
 .ّمساويا للمعرف أن يكون -١
 .ّ أن يكون أوضح من املعرف-٢
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 " تعليقات عىل النص "
 

 ُ الشارحُ                                                          القول                (      
  .ِ اليشءِ عىل ماهيةٌّ دالٌقول: ُّاحلد

 .ُّ التامُّ وهو احلدِ لإلنسانِ بالنسبةِ الناطقِ كاحليوانه القريبني،ِ وفصلِ اليشءِ من جنسُوهو الذي يرتكب
 .ِ لإلنسانِ بالنسبةِ الناطقِ، كاجلسمِ القريبِ وفصلهِ البعيدِ اليشءِ من جنسُالذي يرتكب:  هوُ الناقصُّواحلد

 يف ِحك الـضاِ، كـاحليوانُ لـهِه الالزمـةِ وخواصِ القريبِ اليشءِ من جنسُالذي يرتكب:  وهوُّ التامُّوالرسم
 .ِ اإلنسانِتعريف

........................................................................................................ 
أي  ) القول الشارح: ( هذا هو املقصود املهم من مبحث التصورات وهو احلديث عن التعريف فقال: أقول

 .ّ بذلك ألنه يرشح املعرفّيهذا باب القول الشارح وهو التعريف سم
 إما أن يكون حـدا أو رسـام وهوأ باحلديث عن أقسام القول الرشح بد) قول دال عىل ماهية اليشء : احلد( 

فبدأ باحلد فذكر أنه قول دال عىل ماهية اليشء، أي سواء كان بمجموع الذاتيات وهو احلد التام أو ببعضها 
الذي يرتكب من جنس اليشء وفصله القريبني كاحليوان بالنسبة ( م التاأي احلد ) وهو ( وهو احلد الناقص 

واحلد (ثم ذكر القسم الثاين من احلد وهو الناقص فقال  .واضح غني عن الرشح ) لإلنسان وهو احلد التام
وكذا  ) الذي يرتكب من جنس اليشء البعيد وفصله القريب، كاجلسم الناطق بالنسبة لإلنسان: الناقص هو

ّأن املصنف عرف مطلـق احلـد ثـم هو والقصد ، فيه الفصل القريب فقط كالناطق بالنسبة لإلنسانإذا ذكر 
ثم بدأ باحلديث عن الرسم ولكنه مل يعرف مطلـق الرسـم ويمكـن أن يقـال يف  .عرف احلد التام والناقص

 يرتكـب مـن الذي: والرسم التام وهو(تعريفه قول دال عىل خارج عن ماهية اليشء وهو إما تام أو ناقص 
وإنـام قيـد املـصنف  )جنس اليشء القريب وخواصه الالزمة له، كاحليوان الضاحك يف تعريـف اإلنـسان 

اخلاصة بالالزمة له ألهنا هي التي تصلح للتعريف كي يكون التعريـف جامعـا ألن اخلاصـة املفارقـة مثـل 
نـا نعلـم أنـه حيـنام يقـال الضاحك بالفعل ال تصلح للتعريف ألنه ال تشمل كل أفـراد اإلنـسان، ومـن ه

 .اإلنسان حيوان ضاحك فيقصد ضاحك بالقوة أي من شأنه أن يضحك
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 ِنـا يف تعريـفِكقول .ٍ واحـدةٍهـا بحقيقـةُ مجلتُ ختـتصٍ مـن عرضـياتُالذي يرتكب:  وهوُ الناقصُّوالرسم
 .ِبع بالطُّ، ضحاكِالقامة ُ، مستقيمِ، بادي البرشةِألظفار اُ عىل قدميه، عريضٍإنه ماش: ِاإلنسان

........................................................................................................ 
الذي يرتكب مـن عرضـيات ختـتص مجلتهـا : والرسم الناقص وهو(ثم ذكر تعريف الرسم الناقص فقال 

اصة، ويف العبارة قـصور ألنـه مل يـذكر يقصد أن الرسم الناقص هو الذي يشتمل عىل اخل) بحقيقة واحدة 
ثم إن يف الكالم قصور ثان أيضا ألنه قال يرتكـب ، اجلنس البعيد مثل اجلسم الضاحك يف تعريف اإلنسان
وهذا غري الزم ألنه يمكن أن نذكر عرضيا واحدا  من عرضيات ختتص مجلتها أي جمموعها بحقيقة واحدة

اصة تنقسم إىل خاصة مفردة مثل الـضاحك، وخاصـة مركبـة واحلاصل هو أن اخل، ال مجلة من العرضيات
 ولكـن جمموعهـا خاصـة مثـل تعريـف ة بهوهي أن ترتكب من عرضيات عامة كل واحدة منها غري خمتص

  ). مستقيم القامة - بادي البرشة- عريض األظفار-ماش عىل قدميه( اإلنسان بأنه 
 .اصةخ= فكل واحدة من هذه األربعة عرض عام ولكن املجموع 

فقولنا ماش عىل قدمني نحرتز به عن املايش عىل األقدام األربعة مثل الفرس ولكنه غـري خمـتص باإلنـسان 
وقولنا عريض األظفار أي أن أظفار يديه ورجليه مـسطحة ، ألن الطري إذا مشت عىل األرض متيش بقدمني

 .ه أيضا أظافره عريضةوهذا خيرج الطري فإن أظافره ليست كذلك ولكنه غري خمتص ألن الفرس وغري
 وقولنا بادي البرشة أي ال يغطي برشته الشعر وهذا خيرج أكثر احليوانـات كـالفرس والنمـر ولكنـه غـري 

ومستقيم القامة خيرج غريه مثل الفرس وغريه ولكنـه ،  ظاهر وال يغطيها الشعراخمتص ألن األفعى جلده
جمموع هذه األوصاف خيتص باإلنسان فهذا هو ولكن ، أيضا غري خمتص ألن الشجرة أيضا مستقيمة القامة

كقولنـا يف (، معنى قولنا أن يرتكب من عرضيات ختتص مجلتها بحقيقة واحدة وهي هنـا حقيقـة اإلنـسان
) إنه ماش عىل قدميه، عريض األظفار، بادي البرشة، مـستقيم القامـة، ضـحاك بـالطبع : تعريف اإلنسان

وقد اعرتض عـىل املـصنف بأنـه ال  ه وخلقته تقتيض الضحكومعنى ضحاك بالطبع أي بالقوة أي أن طبع
واعتذر عنه بأنه جمرد متثيل وال مناقـشة  معنى لذكر الضحاك بالطبع مع البقية ألهنا وحدها كافية يف التمييز

 .يف األمثلة ألنه جاز التمثيل ولو باملثال الفريض الذي ال واقع له ألننا نقصد اإليضاح فقط
 .نا لك هذه األقسام بعبارات واضحة ال إشكال فيهاوعىل كل نحن قد رشح



 -١١٧ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس التاسع عرش ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أقسام التعريف احلقيقي؟  -١
احلد التام يكون باجلنس والفصل القريبني، واحلد الناقص يكون باجلنس البعيد واخلاصة أو اخلاصة فقـط 

و اخلاصـة أالرسم التام يكون باجلنس القريب واخلاصة، والرسم الناقص يكون باجلنس العيد واخلاصـة و
 .فقط
  مل صار التعريف املشتمل عىل اجلنس والفصل القريبني تاما؟ -٢

 .ألنه اشتمل عىل متام الذاتيات
  ما الفرق بني التعريف احلقيقي واللفظي؟ -٣

 .دا ليشء كنت جتهله، وأما اللفظي فال يعطي تصورا جديداالتعريف احلقيقي يعطي تصورا جدي
  

 :التامرين
 :بني نوع التعاريف التالية

 ).حد تام (  .عبادة ذات أقول وأفعال تفتح بالتكبري وختتتم بالتسليم:  الصالة-١
  ). تام رسم( . سائل ال طعم له وال لون وال ريح:  املاء-٢
  ).رسم تام (  .سم وال الفعلكلمة ال تقبل عالمات اال:  احلرف-٣
 ).رسم تام  ( .قول حيتمل الصدق والكذب:  اخلرب-٤
 ). تام حد(  .مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل:  املنطق-٥
  ).حد ناقص( .  الناعق:  الغراب هو-٦
 ).تعريف لفظي ( . األسد:  القسورة-٧
 ). تام حد(  .عبادة غري اهللا:   الرشك-٨
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 )س العرشون الدر( 
 : األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هي طريقة التحصل عىل التعريف؟-١
 .بطريقة التحليل والرتكيب

  ومل؟ األشياء هل تعتقد أن دراسة املنطق كافية الستخراج تعاريف-٢
ومـم التعاريف أنواع ال تكفي ألن املنطق ال يعلمك ما هي أجناس وفصول وخواص األشياء بل يعلمك 

 . ا هي رشوطها والباقي عليك ومتتكون
  ما الفرق بني العثور عىل اجلنس القريب واجلنس البعيد ؟  -٣

سيسهل عليك التعريف ويكون أقوى مما لو عثرت عىل اجلنس البعيـد فقـط إذا عثرت عىل اجلنس القريب 
 . ألنه إذا وقفت بعده عىل الفصل ستحصل عىل حد تام أو اخلاصة فتحصل عىل رسم تام

 
  :رينالتام 

 :استخرج بطريقة التحليل والرتكيب مع االستعانة بام عندك من علم تعاريف األمور التالية
 ).حيوان زائر ( .  األسد-١
 ).لفظ يدل جزئه عىل جزء معناه ( .  املركب-٢
 .)عبادة ذات وقوف بعرفة ( .  احلج-٣
  .) يمرر فيها املاء عىل أعضاء خمصوصة عبادة(  . الوضوء-٤
 ). الشارع طلبا جازما ه طلبفعل( .اجب يف األصول الو-٥
 
 
 
 
 



 -١١٩ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 )الدرس الواحد والعرشون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هو رشوط التعريف وماذا يتفرع عن كل رشط؟-١
ّيشرتط يف التعريف أن يكون مساويا للمعرف، وأن يكون أوضـح منـه، ويتفـرع عـن املـساواة أن يكـون 

 .ن الوضوح عدم صحة التعريف باألخفىالتعريف جامعا مانعا، وع
  ملاذا ال يصح تعريف امللكات بأعدامها ويصح العكس؟  -٢

 .ألن امللكات أوضح مفهوما من األعدام
  أين تكمن أساب اخللل يف التعاريف يف رأيك؟-٣

 .ّكوهنا غري جامعة أو غري مانعة أو أخفى من املعرفيف 
 

 :التامرين
 :انقد التعاريف التالية

 ).مانع غري (  .سائل مفيد: املاء -١
 ).مانع جامع وغري غري  ( .كلمة مرفوعة:  االسم-٢
  ).ّأخفى من املعرف(  .عدم اجلهل:  العلم-٣
 ).  وغري مانعغري جامع(  .حيوان يبيض:  الطائر-٤
  ).جامعغري (  .رفع احلدث باملاء أو الرتاب:  الطهارة-٥
  ). مانع جامع وغري غري(  .اإليامن بوجود اهللا:  التوحيد-٦
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 ) وفيه مخسة دروس رابعالباب ال( 
 

 )الدرس الثاين والعرشون ( 
 

 القضية وأقسامها 
 

 .قسم يف التصورات، وقسم يف التصديقات: َقد علمت أن أبحاث املنطق قسامن
 .فأما قسم التصورات فقد فرغنا منه، وأما قسم التصديقات فها نحن نرشع فيه

 أن الدخول يف املقصود األهم من قـسم التـصورات وهـو التعريـف متوقـف عـىل مبحـث ّوقد مر عليك
الكليات اخلمس فلذا قدم عليه، وكذلك احلال هنا فإن املقصود األهم من قـسم التـصديقات هـو الـدليل 

 .وهو متوقف عىل الكالم عىل القضايا فلذا سنقدم هذا املبحث عىل الدليل
 .والكذبقول حيتمل الصدق : فالقضية هي

ٌوقد مر عليك أن القضية هي اجلملة اخلربية مثل قام زيد ّ. 
 : قسامن-وهو املركب املفيد-وذلك أن الكالم 

 .قول ال حيتمل الصدق والكذب:  إنشاء وهو-١
 .قول حيتمل الصدق والكذب:  خرب وهو-٢

 .والقضية واخلرب بمعنى واحد
قع، وتلـك احلكايـة إمـا أن تكـون موافقـة للواقـع وإنام احتمل اخلرب الصدق والكذب ألنه حكاية عن وا
 .فتكون صادقة وإما أن تكون خمالفة للواقع فتكون كاذبة

بينام اإلنشاء ال حيكي عن واقع بل يذكر املتكلم إرادته النفسية مثل قم، وال تقعد، وليتـك تـذهب، ولعـل 
 . السامء متطر ونحو ذلك
 :ثم إن القضية قسامن

َّمحلية: أوال ِ ْ َ. 
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َّرشطية: اثاني ِ. 
 .ما حكم فيها بثبوت يشء ليشء، أو نفي يشء عن يشء: فاحلملية هي

 .فاألوىل هي املوجبة مثل زيد قائم، فهنا حكمنا بثبوت القيام لزيد
 .والثانية هي السالبة مثل زيد ليس بنائم، فهنا حكمنا بانتفاء النوم عن زيد

 .خرى، أو عدم وجود الرابطة بينهامما حكم فيها بوجود رابطة بني قضية وأ: والرشطية هي
 .إذا طلعت الشمس فالنهار موجود: مثال

ٌالنهار موجود ( و ) ُطلعت الشمس : ( فهنا حكام بوجود عالقة وارتباط بني قضيتني مها فكلام حتققت يف ) ُ
 .الواقع القضية األوىل حتققت القضية الثانية، فتسمى هذه قضية رشطية لوجود الرشط بني أمرين

 .إذا جاء رمضان فالصيام واجب: المث
فكلـام حتققـت يف الواقـع ) الصيام واجب ( و ) جاء رمضان : ( فهنا حكمنا بوجود رابطة بني قضيتني مها

 .القضية األوىل حتققت القضية الثانية
 .وهذان املثاالن للرشطية املوجبة أي التي حكم فيها بوجود عالقة بني قضية وأخرى

 .الشمس فالليل موجودليس إذا طلعت : مثال
فكلام حتققت يف ) الليل موجود ( و ) طلعت الشمس : ( فهنا حكمنا بعدم وجود االرتباط بني قضيتني مها

 .الواقع القضية األوىل انتفت القضية الثانية فهذه قضية رشطية سالبة
 .ليس إذا جاء شوال فالصيام واجب: مثال

واملعنى هو أنه ليس ) الصيام واجب ( و ) ٌجاء شوال : (  مهافهنا حكمنا بعدم وجود االرتباط بني قضيتني
 .جيب الصوم إذا جاء شهر شوال ألنه ال جيب الصوم إال يف رمضان فهذه قضية رشطية سالبة

 :وبالتأمل تعرف أن الفرق بني القضية احلملية والقضية الرشطية هو
 . مثل إذا وإن ومتى ونحوهاطيف احلملية ال يوجد أداة رشط، ويف الرشطية توجد أداة رش -١
 .، بينام يف الرشطية تنحل إىل قضيتنييف احلملية تنحل القضية وتنفك إىل مفردين موضوع وحممول -٢

 .أي إىل موضوع وحممول)  وقائم -زيد: ( زيد قائم هذه قضية محلية تنحل إىل مفردين مها:  مثال
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طية تنحل إىل قضيتني بعد حـذف أداة الـرشط وإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود فهذه قضية رش
فهام يف األصـل خـربان وقـضيتان مجـع بيـنهام ) النهار موجود ( و ) طلعت الشمس ( والفاء الرابطة ومها 

 .بواسطة أداة الرشط والفاء الرابطة
 : وهنا تنبيهان

سن السكوت عليها بـل مهـا أن القضيتني املنحلتني يف القضية الرشطية مل يعودا مركبني تامني حي:  هواألول
 .مركبان ناقصان

فقولنا طلعت الشمس هذا مركب تام وقضية محلية، ولكن إذا دخل عليها الرشط فقلنا إذا طلعت الشمس 
فهذا مركب ناقص ال حيسن السكوت عليه، وإذا قلنا النهار موجود فهذا مركب تام وقضية محلية ولكن إذا 

 .صار فالنهار موجود فقد صار مركبا ناقصاصار جوابا للرشط ودخلت عليه الفاء و
ويرتتب عىل هذه املعلومة هو أن تعقل طريف القضية الرشطية يكون من مصاديق التصور واجلـزم بالنـسبة 

 .بني القضيتني يكون تصديقا
فتعقل إذا طلعت الشمس، تصور، وتعقل فالنهـار موجـود تـصور، واحلكـم بمجمـوع اجلملـة بطرفيهـا 

 .تصديق
 .أو إذا جاءك زيد فأكرمه، ْأن اجلملة اإلنشائية قد يكون فيها رشط مثل أكرم زيدا إذا جاءك:  هوالثاين

ِّومثل قوله تعاىل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذه ال حتتمل الصدق والكذب ألهنا تعرب عن إرادة املـتكلم 
 .وال حتكي عن واقع فليست قضية

طل املطر، فهذه قضية خربية رشطية حتتمل أن تكـون صـادقة يف فهي ختتلف عن قولنا إذا جاء الشتاء فسيه
 .الواقع أو كاذبة ألهنا حتكي عن واقع فتأمل
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 )أسئلة ( 
 

   يف ضوء ما تقدم ملاذا بدأنا بالقضية يف قسم التصديقات دون الدليل؟ -١
  مل كانت القضية حتتمل الصدق والكذب دون اإلنشاء؟-٢
 لرشطية واحلملية؟   ما الفرق بني القضية ا-٣
 

 )متارين ( 
 

 : ّعني نوع القضية فيام يأيت
 مـا - ما عىل املحسنني من سبيل- إن تنرصوا اهللا ينرصكم- إن اهللا عىل كل يشء قدير-سمع اهللا ملن محده( 

 ).   اقرتبت الساعة وانشق القمر -خيفى عىل اهللا من يشء يف األرض وال يف السامء 
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 )لثالث والعرشون الدرس ا( 
 

 أقسام القضية احلملية
 

ما حكم فيها بثبوت يشء لـيشء أو نفيـه عنـه : محلية، ورشطية، واحلملية هي: َقد علمت أن القضية قسامن
 .موضوع، وحممول، ونسبة: وأجزائها ثالثة

 :ثم إن القضية احلملية ثالثة أقسام
 .شخصية -١
 حمصورة -٢
 .مهملة -٣

  .  وضوعها جزئياما كان م: فالشخصية هي
 .زيد قائم: مثال الشخصية املوجبة

فهنا حكمنا بالقيام عىل جزئي وهو زيد، فتكون هذه القضية شخصية ألن موضوعها جزئي ال يصدق عىل 
 .كثريين

 .ٌعمرو ليس بشاعر: ومثال الشخصية السالبة
 .فهنا حكمنا بانتفاء الشاعرية عن عمرو وهو جزئي، فتكون القضية شخصية سالبة

ّما كان موضوعها كليا وبني فيها الكمية:  واملحصورة هي ّ. 
 .هو ما يصدق عىل كثريين) موضوعها كليا : (  فقولنا
 .   أن يكون احلكم متوجها عىل كل األفراد أو بعض األفراد: الكمية هي) وبني فيها الكمية ( وقولنا 

 .بالكلية، كأن تقول كل كذا فهو كذاما كان احلكم فيها عىل كل األفراد وتسمى : فاملحصورة نوعان
 .ما كان احلكم فيها عىل بعض األفراد وتسمى باجلزئية، كأن تقول بعض كذا فهو كذا

 .كل إنسان حيوان: الكلية املوجبة: مثال



 -١٢٥ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

فهـذه اللفظـة ) كـل ( فهذه حمصورة ألن موضوعها وهو اإلنسان كيل، وقد بني فيها الكمية بواسطة لفظة 
فراد الذين توجه عليهم احلكم وهي اجلميع أي أن مجيـع أفـراد اإلنـسان ينطبـق علـيهم تدل عىل كمية األ

 .املحمول وهو حيوان فصارت كلية
 .كل مسلم يدخل اجلنة:  مثال آخر

 .فهذا كلية موجبة
 :مثال الكلية السالبة

 .ال يشء من اإلنسان بحجر
 .أي أن مجيع أفراد اإلنسان قد انتفت احلجرية عنهم

تستعمل دائام يف الكلية السالبة، فإذا أردت أن تصيغ كلية سالبة فضع ال يشء مـن ) ال يشء ( ظة وهذه اللف
 . ثم ضع بعدها املوضوع واملحمول

 .بعض احليوان إنسان: مثال اجلزئية املوجبة
فهذه اللفظـة ) بعض ( ّفهذه حمصورة ألن موضوعها وهو احليوان كيل، وقد بني فيها الكمية بواسطة لفظة 

ّدل عىل كمية األفراد الذين توجه عليهم احلكم وهي اجلزء منهم أي أن بعض أفراد احليوان ينطبق عليهم ت
 .املحمول وهو إنسان فصارت جزئية

 .بعض الرش أهون من غريه: مثال آخر
 .فهذه جزئية موجبة
 .بعض احليوان ليس بإنسان: مثال اجلزئية السالبة

 .ان قد انتفت عنهم اإلنسانية كالفرس واحلامرأي أن بعض أفراد املوضوع وهو احليو
 :فاملحصورة أربعة أقسام ممكن أن نرمز هلا بالرموز فيكون ب رمزا للموضوع و ج رمزا للمحمول فنقول

 ).موجبة كلية ( كل ب جـ 
 ).سالبة كلية ( ال يشء من ب جـ 

 ).موجبة جزئية ( بعض ب جـ 
 )موجبة جزئية ( بعض ب ليس جـ 
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 .ما كان موضوعها كليا ومل يبني فيها الكمية: ة فهيوأما املهمل
 .فهي تشرتك مع املحصورة يف أن موضوعها كيل ولكن ختتلف عنها بإمهال بيان الكمية

 .اإلنسان كاتب: مثال املهملة املوجبة
 فهنا حكمنا بالكتابة عىل موضوع كيل وهو اإلنسان ومل نبني كمية األفراد أي مل نقل كـل إنـسان كاتـب وال
بعض اإلنسان كاتب، بل أمهلنا ذكر الكمية وصار احلكم منصبا عىل أفـراد اإلنـسان مـن غـري أن يبـني أن 

 .احلكم عىل كل األفراد أو بعضهم
ُالعامل خيشى اهللا: مثال آخر ِ. 

فهنا حكمنا بخشية اهللا عىل العامل وهو كيل ومل نبني أن احلكم يشمل كل العلـامء أو بعـضهم فتكـون قـضية 
 .وجبةمهملة م

 .املؤمن ال يكذب: مثال املهملة السالبة
فهنا حكمنا بعدم الكذب عىل املؤمن وهو كيل مل يذكر معه ما يـدل عـىل إرادة اجلميـع أو الـبعض فتكـون 

 .مهملة سالبة
 .ال خيون املسلم األمانة: مثال آخر

رص احلكـم بـاجلميع أو فهذه قضية مهملة سالبة أريد هبا احلكم عىل املسلم بعدم اخليانـة مـن غـري أن نحـ
 . البعض

وتلخيص ما سبق هو أن احلملية أربعة أقسام شخصية وكلية وجزئية ومهملة وكـل واحـدة منهـا موجبـة 
 : وهي٢ × ٤وسالبة فنحصل عىل ثامنية أقسام حاصلة من رضب الـ 

 . شخصية موجبة-١
 . شخصية سالبة-٢
 . كلية موجبة-٣
 . كلية سالبة٤
 . جزئية موجبة-٥
 .ية سالبة جزئ-٦
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 . مهملة موجبة-٧
 . مهملة سالبة-٨

 :وهنا تنبيهان
 .اللفظ الذي يدل عىل الكمية يف القضايا املحصورة يسمى سورا مثل لفظ كل، ولفظ بعض: األول

 ) كل لفظ يدل عىل العموم لكل األفراد- مجيع -كل( فسور الكلية املوجبة 
 )ظ يدل عىل عموم النفي لكل األفراد  كل لف- ال أحد -ال يشء من( وسور الكلية السالبة 

 ) كل لفظ يدل عىل أن احلكم عىل البعض - طائفة- كثري- قليل- فريق-بعض( وسور اجلزئية املوجبة 
 ). كل لفظ يدل عىل أن نفي احلكم عن بعض األفراد - ليس كل-بعض وليس( وسور اجلزئية السالبة 

 .املهملة يف قوة اجلزئية: الثاين
ملة يراد هبا احلكم عىل األفراد من غري أن يعني احلكم بالكل أو بالبعض مثل اإلنسان كاتـب بمعنى أن امله

والكل أمر مشكوك فيه فقد يكون احلكم يشمل مجيعهم بحسب الواقع وقد ال يكون، وأمـا الـبعض فهـو 
 القـضية قدر يقيني ألننا حينام نقول اإلنسان كاتب فال بد أن يكون البعض كاتبـا عـىل األقـل كـي تكـون

 .اجلزئية= صادقة فلذا قالوا إن املهملة
 . جزئية سالبة= جزئية موجبة، وإذا كانت مهملة سالبة فهي = فإذا كانت مهملة موجبة فهي 

 :الشخصية قسامن: الثالث
 . شخصية املوضوع فقط مثل زيد قائم، فهنا زيد جزئي، ولكن قائام كيل-١
 هو أبو عبد اهللا، ومثل أبو حفص هو عمر أي أن الشخص مثل زيد:  شخصية املوضوع واملحمول معا-٢

 .الذي يتسمى بأيب حفص هو عمر
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع القضايا األربع؟ -١
  ما هي املحصورات األربع؟ -٢
  ملاذا كانت املهملة يف قوة اجلزئية؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 :يأيتعني نوع القضية احلملية فيام 
 ال تأخـذه - كل نفس ذائقة املوت- بغداد عاصمة العراق  - كل بدعة ضاللة- اهللا ربنا-حممد رسول اهللا( 

  مـا أنـت - وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنني- ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا-سنة وال نوم
 ). كل من عليها فان -بتابع قبلتهم
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 )عرشون الدرس الرابع وال( 
 

 أقسام القضية الرشطية 
 
ما حكم فيها بوجود الرابطة بني قضية وأخـرى أو : َقد علمت أن القضية محلية ورشطية، وأن الرشطية هي

 .عدم وجود الرابطة بينهام
 :ثم إن القضية الرشطية قسامن

 .متصلة -١
 .منفصلة -٢

 .زم بينهامما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني، أو عدم التال: فاملتصلة هي
 .كلام طلعت الشمس فالنهار موجود: مثال املتصلة املوجبة

فهام ) النهار موجود( حتققت القضية الثانية ) طلعت الشمس ( فهنا حكمنا بأنه متى حتققت القضية األوىل 
 .متالزمان يف الوجود والتحقق

 .إذا طلع الفجر فتجب صالة الصبح: مثال آخر
 .لوع الفجر ووجوب الصبح فهي قضية رشطية متصلة موجبةفهنا حكمنا بالتالزم بني ط

 .لو كان هؤالء آهلة ما وردوها: مثال آخر
فهنا حكم اهللا سبحانه بالتالزم بني انتفاء اإللوهية عن أصنام الكفار ودخول جهنم ، فدخوهلا جلهنم دليـل 

 .عىل أهنا ليست آهلة فهي قضية رشطية متصلة موجبة
 .ليس إذا طلعت الشمس وجد الليل: مثال املتصلة السالبة

بل بالعكس إذا طلعت الشمس وجد النهار، فقد حكمنا بعدم التالزم بني طلوع الـشمس ووجـود الليـل 
 .فهي رشطية متصلة سالبة

 .ليس كلام جاء الصيف جفت األهنار: مثال آخر
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ف وال جتـف األهنـار فقد حكمنا بعدم التالزم الدائمي بني جميء الصيف وجفاف األهنار، فقد جييء الصي
 .فهي رشطية متصلة سالبة

 .ما حكم فيها بالتنايف بني قضيتني، أو عدم التنايف بينهام: واملنفصلة
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال

فال يمكن أن جيتمع يف ) العدد فرد ( والثانية ) العدد زوج ( فهنا حكمنا بالتنايف والتنافر بني قضيتني األول 
 .الزوجية والفردية فهذه رشطية منفصلة موجبةالعدد 

 .فهي عكس املتصلة ألن املتصلة فيها اجتامع وتالزم، واملنفصلة فيها عدم اجتامع وتنافر بني القضيتني
 .إما أن يكون اليشء موجودا وإما أن يكون معدوما: مثال

 .ة رشطية منفصلة موجبةفهنا حكمنا بالتنايف بني وجود اليشء وعدمه واستحالة اجتامعهام فهي قضي
 .الكيل إما أن يكون ذاتيا أو يكون عرضيا: مثال

 .فهنا حكمنا بالتنايف بني كون اليشء ذاتيا وكونه عرضيا فهي قضية رشطية منفصلة موجبة
 .ليس إما أن يكون اإلنسان كاتبا أو شاعرا: مثال

فام املانع من أن ) اإلنسان شاعر ( والثانية ) اإلنسان كاتب ( فهنا حكمنا بعدم تنايف اجتامع القضيتني األوىل 
يكون اإلنسان كاتبا وشاعرا يف نفس الوقت فال يوجد تناف وال مانع مـن االجـتامع كـام يمتنـع أن يكـون 

 .العدد زوجا وفردا معا فهي قضية رشطية منفصلة سالبة
 : عىل اآليتولو أردنا أن نستخلص الفروق بني الرشطية املتصلة والرشطية املنفصلة حلصلنا

 .تالزم واجتامع) القضيتني ( املتصلة بني طرفيها  -١
 ألهنا مبنية عىل الرتديد بني االحتامالت فنقول إما أن يكون اليشء واملنفصلة بني طرفيها تنايف وعدم اجتامع

 .كذا أو كذا
 .ألهنا تدل عىل االنفصال) إما ( عادة ما يستخدم للمنفصلة  -٢

 . يف املتصلة بل يستعمل إن وإذا وكلام ولو ونحوهابينام ال تستعمل إنام 
بقي أن نبني أن أجزاء القضية الرشطية سواء أكانت متصلة أو منفصلة ال تسمى باملوضوع واملحمول بل هلا 

 .أسامء جديدة ألن طرفيها قضيتان وليسا بمفردين
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 :وأجزائها هي
 . وهو القضية األوىلَّاملقدم -١
 .ثانية وهو القضية الالتايل -٢
 . وهي االرتباط بني املقدم والتايل والذي يدل عىل النسبة هو أداة الرشط والفاء الرابطةالنسبة -٣

 .إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: مثال
 )مقدم ( الشمس طالعة 
 )تايل ( النهار موجود 

 .واالرتباط بينهام هو النسبة، وإذا والفاء هي الرابطة بني القضيتني
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال

 )مقدم ( العدد زوج 
 )تايل ( العدد فرد 

 .واالرتباط بينهام بأن ينقسم العدد إىل الزوجية والفردية هو النسبة
 :تنبيهان
ُقد عرفنا القضية الرشطية من قبل بأهنا: األول ما حكم فيها باالرتباط بني قضية وأخرى أو عدم االرتباط : ّ

 هنا من تقسيم الرشطية إىل متـصلة ومنفـصلة أن ذلـك االرتبـاط إمـا أن يكـون عـىل سـبيل بينهام، وظهر
 . االتصال أو االنفصال، فالعالقة بني املقدم والتايل ال ختلو من أحدمها

 .قد تكون املنفصلة ذوات أجزاء أي هلا أكثر من طرفني: الثاين
 .الكلمة إما أن تكون اسام أو فعال أو حرفا: مثال
 .جعلنا االحتامالت ثالثة والتنافر حصل هنا بني ثالثة أجزاءفهنا 

 .واألكثر أن يكون بني طرفني مثل إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املتصلة واملنفصلة؟-١
  ما هي أجزاء الرشطية؟-٢
 تصلة واملنفصلة؟ ما الفرق بني املوجبة والسالبة يف كل من امل-٣
 

 )متارين ( 
 

 :  عني املتصلة واملنفصلة فيام يأيت
مهام تأتنـا  ( -)الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا (-) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا( 

مـا القضية إ ( -)ليس إذا غابت الشمس جتب صالة العرص  ( -)من آية لتسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمنني 
 ). احلكم التكليفي إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما ( -)موجبة أو سالبة 
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 )الدرس اخلامس والعرشون ( 
 

 أقسام الرشطية املتصلة 
 

ما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني أو عـدم : متصلة ومنفصلة، واملتصلة هي: َقد علمت أن الرشطية قسامن
 .الزم بينهامالت

 :ثم إن املتصلة نوعان
 .لزومية -١
 .اتفاقية -٢

 .ما كان احلكم فيها لعالقة توجبه: فاللزومية هي
 .أي أن احلكم بني املقدم والتايل واجب لوجود عالقة تقتيض ذلك احلكم كعالقة العلية والسببية

 .إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: مثال
 ). النهار موجود ( علة وسبب حلصول التايل وهو )  طالعة الشمس( فاملقدم هنا وهو 

 .فهذه قضية لزومية لوجود العالقة
 .ُإذا سخن احلديد فإنه يتمدد: مثال

 فهنا سخونة احلديد علة لتمدده فالتالزم والربط بني املقدم والتايل لعالقة العلية فهي متصلة لزومية موجبة
 .جبت صالة الظهركلام زالت الشمس عند الظهرية و: مثال

 .فهنا زوال الشمس علة وسبب رشعي لوجوب صالة الظهر فهي قضية رشطية متصلة لزومية موجبة
 .فهذه أمثلة اللزومية املوجبة

 .ٌليس متى طلعت الشمس، فالليل موجود: ومثال اللزومية السالبة
القرتان هنا حصل بـسبب علـة ونفي ا) وجود الليل (و ) طلوع الشمس ( فهنا نفينا التالزم واالقرتان بني 

أوجبت ذلك وهي طلوع الشمس ألهنا علة لعدم وجود الليل، فإنه متـى طلعـت الـشمس انتفـى وجـود 
 .الليل فاملقدم سبب لعدم التايل فهذه رشطية متصلة لزومية سالبة
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 .ليس إذا سخن املاء فإنه جيمد: مثال آخر
 .خونة املاء علة لعدم جتمده، فهذه لزومية سالبةفهنا نفينا التالزم بني سخونة املاء وجتمده، ألن س

 .ليس إذا جاء شهر شوال فالصيام واجب: مثال آخر
فهنا نفينا التالزم بني جميء شهر شوال ووجوب الصيام ألن علة وجوب الصيام هو جمـيء شـهر رمـضان 

ضان كـشوال وبـني فإذا انتفى هذا الشهر وجاء غريه مل جيب الصوم فهنالك عالقة بني كون الشهر غري رمـ
 .عدم وجوب الصيام فهي رشطية متصلة لزومية سالبة

 .فتلخص أنه يف اللزومية املوجبة يوجد اقرتان بني املقدم والتايل نشأ بسبب عالقة بينهام
 . ويف اللزومية السالبة يوجد افرتاق بني املقدم والتايل نشأ أيضا بسبب عالقة بينهام

 .ها من غري عالقة توجبهما كان احلكم في: واالتفاقية هي
 .كلام كان اإلنسان ناطقا كان الفرس صاهال: مثال االتفاقية املوجبة

وإنام اتفقا يف الواقع أن وجدا سوية بتلـك ) الفرس صاهل ( و ) اإلنسان ناطق ( فأي عالقة بني القضيتني 
 .األوصاف من غري أن تؤثر ناطقية اإلنسان عىل صاهلية الفرس أو بالعكس

 .ّإذا كان أبو بكر زوج ابنته للنبي فعيل تزوج ابنت النبي: مثال
صىل اهللا عليه وسلم وإنام ) عيل تزوج ابنت النبي ( والتايل ) ّأبو بكر زوج ابنته للنبي ( فال عالقة بني املقدم 

 .توافقا يف الواقع كذلك من غري علية وال عالقة فهذه قضية رشطية متصلة اتفاقية موجبة
 .ت الصالة فيها تكبرية اإلحرام فاحلج فيه طواف بالبيت احلرامإذا كان: مثال

 .فال عالقة بني املقدم والتايل فهي اتفاقية موجبة
ومن أمثلة االتفاقية ما لو اقرتن شيئان يف الواقع كثريا فيحسب الناظر أن بينهام عالقة وليس سوى االتفاق 

 .من غري مناسبة بينهام
 :ن بيته رأى سيارة متر من أمامه واتفق هذا دائام فيقال حينئذلو أن زيدا كلام خرج م: مثال

 . كلام خرج زيد من بيته مرت سيارة من أمامه
 .فهذه قضية رشطية متصلة اتفاقية موجبة

 .ليس إذا كان اإلنسان ناطقا يكون الفرس ناهقا : ومثال االتفاقية السالبة
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وال شك أن الفـرس غـري نـاهق يف ) الفرس ناهق ( والتايل ) اإلنسان ناطق ( فهنا نفينا االقرتان بني املقدم 
الواقع وانتفاء الناهقية عنه مل ينتج من ناطقية اإلنسان، بخالف انتفاء الليل فهو ناتج من طلوع الشمس كام 

 .تقدم فتكون اتفاقية سالبة
 .ليس إذا كان احلج واجبا يكون الربا حالال: مثال آخر

بينهام ونريد أن نقول إن وجوب احلج ال ينتج منـه حليـة الربـا وال عالقـة بـني فهنا نريد أن ننفي االقرتان 
 .وجوب احلج وانتفاء احللية عن الربا فهي قضية رشطية متصلة اتفاقية سالبة

) ّالتطـري ( لو توهم شخص أنه إذا خرج إىل العمل وقد سمع نعيق الغراب فستحـصل مـصيبة : مثال آخر
ُّفيقول له املوحد املتوكل  :  عىل ربهُّ

َ الغراب فستحصل مصيبة ًليس إذا سمعت نعيق ُ ِ َ. 
وال عالقـة بـني ) حصول املصيبة ( وبني التايل ) سامع نعيق الغراب ( فهنا نريد أن ننفي االقرتان بني املقدم 

 . انتفاء حصول املصيبة وسامع صوت الغراب، فهذه رشطية متصلة اتفاقية سالبة
ة حيصل اقرتان بني املقدم والتايل يف اللزومية واالتفاقية معـا ولكـن االقـرتان فتلخص أنه يف املتصلة املوجب

 .بينهام يف اللزومية لعالقة ويف االتفاقية لغري عالقة
ويف املتصلة السالبة حيصل افرتاق بني املقدم والتايل يف اللزومية واالتفاقيـة معـا ولكـن االفـرتاق بيـنهام يف 

 .ة لغري عالقةاللزومية لعالقة ويف االتفاقي
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 )أسئلة  ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني اللزومية واالتفاقية؟-١
  ما هي العالقة بني املقدم والتايل يف اللزومية؟-٢
 َ هل حصل وأن تومهت أنت أو توهم أحد تعرفه يف قضية أهنا لزومية فبان أهنا اتفاقية اذكر مثال ذلك؟-٣

 )متارين ( 
 

 :ية واالتفاقية املوجبة والسالبة فيام يأيتّبني اللزوم
لو كان فيهام آهلـة  ( -)ليس إذا نزل املطر فإنه متوت األرض  ( -)ًإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا إذا أبدا ( 

إذا كان الشافعي فقيها فامرؤ القـيس  ( -)ليس إذا كان الزنا حراما كان الزواج حراما  ( -)إال اهللا لفسدتا 
 ). شاعر 
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 )الدرس السادس والعرشون ( 
 

 أقسام الرشطية املنفصلة 
 

ما حكم فيهـا بالتنـايف بـني قـضيتني أو عـدم : َقد علمت أن الرشطية متصلة، ومنفصلة، وأن املنفصلة هي
 .التنايف بينهام

 :ثم إن املنفصلة ثالثة أقسام
 .مانعة مجع وخلو -١
 .مانعة مجع فقط -٢
 .مانعة خلو فقط -٣
 .  ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا، أو يمكن ذلك: امنعة اجلمع واخللو هيف

 .هذا تعريف مانعة اجلمع واخللو املوجبة) ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا (فقولنا 
لـو الـسالبة أي جيوز أن جيتمعا وجيوز أن يرتفعا وهذا تعريف مانعـة اجلمـع واخل) أو يمكن ذلك ( وقولنا 

 .فمفهوم السالبة بالضد من مفهوم املوجبة
 .إما أن يكون العدد زوجا أو فردا: مثال مانعة اجلمع واخللو املوجبة

، ومها ال جيتمعان فيـستحيل أن يكـون العـدد )العدد فرد ( والتايل وهو ) العدد زوج ( فطرفاها مها املقدم 
لو العدد منهام فيستحيل أن يوجد عدد وهو لـيس بـزوج أو الواحد زوجا وفردا معا، وال يرتفعان أي ال خي

 .فرد
 .إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما: مثال آخر

فيستحيل أن يتصف اليشء بالوجود والعدم معا، ويستحيل أن خيلو اليشء من الوجود والعدم بـل الـيشء 
 .إما أن يتصف بالوجود فقط، أو بالعدم فقط

 .انعة مجع وخلو موجبةفهي قضية رشطية منفصلة م
 .اإلنسان إما مؤمن أو كافر: مثال آخر
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فيستحيل أن جيتمعا فيكون اإلنسان مؤمنا وكافرا معا، ويستحيل أن يرتفعا فيكون اإلنـسان ال مؤمنـا وال 
 .كافرا

 .فهي قضية رشطية منفصلة مانعة مجع وخلو موجبة
 .دد زوجا أو منقسام بمتساوينيليس إما أن يكون الع: ومثال مانعة اجلمع واخللو السالبة

فالعدد الواحد يمكن أن جيتمع فيه الزوجية واالنقسام بمتساويني ألنه يف احلقيقة االنقسام بمتساويني صفة 
 .العدد الزوجي، ويمكن أن يرتفع العدد عنهام بأن يكون فردا

 .ليس إما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو صائام: مثال
 . ويرتفعان يف الكافر غري الصائمفيجتمعان يف املؤمن الصائم،

 .فهي قضية رشطية منفصلة مانعة مجع وخلو سالبة
 .ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وجيوز ارتفاعهام، أو يمكن العكس: ومانعة اجلمع فقط هي

أي جيوز اجتامع طرفيها ويمتنع ارتفـاعهام وذلـك يف الـسالبة ألهنـا بالـضد مـن ) يمكن العكس ( ومعنى 
 .املوجبة

 .إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود: مثال مانعة اجلمع املوجبة
 .فيستحيل اجتامعهام بأن يكون اجلسم أبيض وأسود معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون أمحر

 .إما أن يكون هذا اليشء شجرا أو حجرا: مثال آخر
 .انافيستحيل اجتامعهام بأن يكون شجرا وحجرا معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون حيو

 .الصالة إما أن تكون واجبة أو مستحبة: مثال آخر
فيستحيل اجتامعهام بأن تكون الصالة واجبة ومستحبة معا، وجيوز ارتفاعهام كأن تكون الصالة حمرمة كـام 

 .يف أوقات النهي
 .ليس إما أن يكون اجلسم غري أبيض أو غري أسود: ومثال مانعة اجلمع السالبة

ومها جيتمعان معا كام يف األمحر فإنه غري أبيض وغـري أسـود ) غري األسود ( و  ) غري األبيض( فهنا طرفان 
ولكن يستحيل أن يرتفعا معا؛ ألن عبارة غري األبيض تشمل كل األلوان عدا األبيض، فإذا ارتفـع فمعنـاه 

فمعنـاه ارتفاع كل األلوان عدا األبيض، وعبارة غري األسود تشمل كل األلوان عدا األسود، فـإذا ارتفـع 
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ارتفاع كل األلوان عدا األسود، فإذا جوزنا ارتفاعهام معا فقد جوزنا ارتفاع كل األلوان ويكون اجلسم غري 
 .متلون بأي لون وهذا حمال

 .ليس إما أن تكون الصالة غري واجبة أو غري مستحبة: مثال آخر
ويستحيل ارتفاعهام معا؛ ألن عبارة فيجوز اجتامعهام كام يف الصالة املحرمة فإهنا غري واجبة وغري مستحبة، 

غري واجبة تشمل كل األحكام عدا الوجوب، وعبارة غري مستحبة تشمل كل األحكـام عـدا االسـتحباب 
 .فإذا رفعنامها معا فمعناه خلو الصالة من أي حكم رشعي وهذا مستحيل يف الرشع

 .، أو يمكن العكسما يمتنع فيها ارتفاع طرفيها وجيوز اجتامعهام: ومانعة اخللو فقط هي
أي جيوز ارتفاع طرفيها ويمتنع اجـتامعهام وذلـك يف الـسالبة ألهنـا بالـضد مـن ) يمكن العكس ( ومعنى 
 .املوجبة

 .اجلسم إما أن يكون غري أبيض أو غري أسود: مثال مانعة اخللو املوجبة
 .ة اجلمع السالبةفيجوز اجتامعهام كام يف األمحر ويمتنع ارتفاعهام كام بيناه قبل قليل يف مانع

 .إما أن يكون هذا اليشء ال شجرا أو ال حجرا: مثال آخر
تـشمل كـل يشء ) ال شجر ( فيجوز اجتامعهام كأن يكون هذا اليشء حيوانا، ويمتنع ارتفاعهام؛ ألن عبارة 

تشمل كل يشء عدا احلجر فإذا جوزنـا ارتفـاعهام فمعنـاه أن خيلـو هـذا ) ال حجر ( عدا الشجر، وعبارة 
يشء من أي يشء يمكن أن يسمى به فال هو شـجر وال حجـر وال حيـوان وال مجـاد وال أي يشء وهـذا ال

 .حمال
 .املؤمن إما أن جيد جزاء طاعته يف الدنيا أو جيدها يف اآلخرة: مثال

فيجوز أن جيتمعا فيجد جزاء طاعته يف الدنيا ويف اآلخرة، ولكن يمتنع يف الرشع أن ال جيد جزاء طاعتـه ال 
 .الدنيا وال يف اآلخرةيف 

 .ليس إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود: ومثال مانعة اخللو السالبة
 .فيستحيل اجتامعهام بأن يكون اجلسم أبيض وأسود معا، وجيوز ارتفاعهام كأن يكون أمحر

 .ليست الصالة إما أن تكون واجبة أو مستحبة: مثال آخر
 .ومستحبة معا، وجيوز ارتفاعهام كأن تكون حمرمةفيستحيل اجتامعهام بأن تكون الصالة واجبة 
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 :فتلخص أن حاالت املنفصلة ست
 .مانعة مجع وخلو موجبة ) ال جيتمعان وال يرتفعان ( -١
 .مانعة مجع وخلو سالبة ) جيتمعان ويرتفعان ( -٢
 .مانعة مجع موجبة ) ال جيتمعان ويرتفعان ( -٣
 .ةمانعة مجع سالب) جيتمعان وال يرتفعان  ( -٤
 .مانعة خلو موجبة ) جيتمعان وال يرتفعان ( -٥
 .مانعة خلو سالبة ) ال جيتمعان ويرتفعان ( -٦

 :تنبيهان
مانعـة اخللـو ( واحلالـة الـسادسة ) مانعة اجلمع املوجبـة ( ظهر مما سبق أن الفرق بني احلالة الثالثة : األول

 .املثال يف احلالتني األول مثبت والثاين منفيهو يف اإلجياب والسلب ولذا فيمكن التمثيل بنفس ) السالبة 
مثل اجلسم إما أبيض أو أسود ملانعة اجلمع املوجبة، وليس إما أن يكون اجلسم أبيض أو أسود ملانعة اخللـو 

 .السالبة
هـو ) مانعة اخللو املوجبـة ( واحلالة اخلامسة ) مانعة اجلمع السالبة ( وكذا ظهر أن الفرق بني احلالة الرابعة 

 .  اإلجياب والسلب ولذا يمكن التمثيل بنفس املثال يف احلالتني األول منفي والثاين مثبتيف
. مثل ليس إما أن يكون اجلسم غري أبيض أو غري أسود، واجلسم إمـا أن يكـون غـري أبـيض أو غـري أسـود

 . تأمل
املوجبـة يتحقـق فيهـا منـع ظهر أيضا أن مناسبة التسمية تظهر يف املوجبة فقط فامنعة اجلمع واخللو : الثاين

اجلمع واخللو، بينام مانعة اجلمع واخللو السالبة بالعكس ال يوجد فيها منع مجع وال منع خلو ولو أردنـا أن 
 .نسميها باسم يناسبها لقلنا جميزة اجلمع واخللو وكذا قل يف البقية

فيها يشء عىل يشء كام يف زيد وهذا أيضا ينطبق عىل غري هذا املوضع مثل تسمية القضية باحلملية أي حيمل 
 .قائم، ولكن السالبة يوجد فيها سلب احلمل ال احلمل كام يف زيد ليس بقائم

 .تسمى مانعة اجلمع واخللو باحلقيقية: الثالث
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 )أسئلة (  
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني مانعة اجلمع واخللو ومانعة اجلمع ومانعة اخللو؟ -١
 والسالبة من كل قسم من أقسام املنفصلة الثالثة؟ كيف تفرق بني املوجبة -٢
  إذا كانت مانعة اجلمع واخللو السالبة جيوز فيها اجلمع واخللو معا فلم سميت بذلك؟    -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني نوع املنفصلة فيام يأيت
ارة إما ربح التج ( -)ليس الطعام إما أن يكون حلوا أو حامضا ( -) القرآن إما حجة لك أو حجة عليك ( 

لـيس االسـم إمـا غـري مرفـوع أو غـري ( -) ليس االسم إما أن يكون مرفوعا أو منـصوبا  ( -)أو خسارة 
ِإما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيـا : مثل اجلليس الصالح كحامل املسك ( -)منصوب  ُ

 ).طيبة 
 . تشرتي منه= يمنحك من مسكه، تبتاع منه= حيذيك
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 " خمططات توضيحية "
 

 القضية
 

                                                    محلية                                                                     رشطية
 

               متصلة                                      منفصلة            شخصية           كلية             جزئية              مهملة  
 )موجبة وسالبة (                                    

 قية   مانعة مجع   مانعة خلو                                                                                               لزومية                   اتفاقية      حقي
 )موجبة وسالبة )                    ( موجبة وسالبة (                                                                                                    
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 )خالصة الباب ( 
 

 .قول حيتمل الصدق والكذب: القضية
 .ية ورشطيةمحل: وهي قسامن
 .ما حكم فيها بثبوت يشء ليشء، أو نفي يشء عن يشء: فاحلملية

 :وهي أربعة أقسام
 .ما كان موضوعها جزئيا:  شخصية وهي-١
 .ما كان موضوعها كليا وحكم فيها عىل كل األفراد:  كلية وهي-٢
 .ما كان موضوعها كليا وحكم فيها عىل بعض األفراد:  جزئية وهي-٣
 .ا كان موضوعها كليا ومل يبني فيها كمية احلكمم:  مهملة وهي-٤

 .وكل واحدة منها موجبة وسالبة
 .ما حكم فيها بوجود الرابطة بني قضيتني أو عدم وجود الرابطة بينهام: والرشطية
 .متصلة ومنفصلة: وهي قسامن
 .ما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني، أو عدم التالزم بينهام: فاملتصلة

 :وهي قسامن
 .ما كان احلكم فيها لعالقة توجبه: زومية وهي ل-١
 . ما كان احلكم فيها لغري عالقة توجبه:  اتفاقية وهي-٢

 .ما حكم فيها بالتنايف بني قضيتني أو أكثر أو عدم التنايف بينهام: واملنفصلة
 :وهي ثالثة أقسام

 . يمكن ذلكما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وارتفاعهام معا، أو:  مانعة مجع وخلو وهي-١
 .ما يمتنع فيها اجتامع طرفيها وجيوز ارتفاعهام، أو يمكن ذلك:  مانعة مجع وهي-٢
 .ما يمتنع فيها ارتفاع طرفيها وجيوز اجتامعهام، أو يمكن ذلك:  مانعة خلو وهي-٣

 .وكل واحدة من أقسام املتصلة واملنفصلة تكون موجبة وسالبة
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 " تعليقات عىل النص "
 

 َ                                                                       القضايا(              
ٌقول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب: ُالقضية ٌُ َ ٌِ ِ. 

َّوهي إما محلية كقولنا زيد كاتب، وإما رشطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما  ُ َّ ٌَّ ُ ًٌ ٌ ٌ ٌْ ٌِ ِ َ
ًطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردارش ً َ ْ ٌ ٌَّ ُ ِ. 

ًواجلزء األول من احلملية يسمى موضوعا، والثاين حمموال، واجلزء األول من الرشطية يسمى مقدما والثاين  ُ ً ُِ ُِ ًُ
 .ًتاليا

 
 

........................................................................................................ 
 :بعد أن أهنى املصنف كالمه حول التصورات بدأ بقسم التصديقات وأول مباحثه هي القضايا فقال: أقول

هذا عنوان والتقدير هذا باب القضايا، ثم بدأ بتعريف القضية التي هـي مفـرد القـضايا فقـال         ) القضايا( 
إنام صح أن يقال لقائله ذلك الن الكالم نفسه  ) ادق فيه أو كاذبالقضية قول يصح أن يقال لقائله إنه ص( 

حيتمل الصدق والكذب فيقال هذا كالم صدق، وهذا الكالم كذب، وقائل الصدق يقال له صادق وقائـل 
 .الكذب يقال له كاذب

وهي إمـا  ) ةوإما رشطي( هذا مثال املوجبة  ) وهي إما محلية كقولنا زيد كاتب( ثم بدأ بتقسيم القضية فقال 
هذا مثـال الـرشطية  ) متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود( متصلة أو منفصلة ولذا قال 

والفـرق بـني املتـصلة  ) وإما رشطية منفصلة كقولنا العدد إمـا أن يكـون زوجـا أو فـردا( املتصلة املوجبة 
 .املنفصلة بينهام انفصال وتنافرواملنفصلة هو أن طريف املتصلة بينهام اتصال واقرتان وطريف 

األوىل أن يقـول واملحكـوم عليـه يـسمى  ) واجلزء األول من احلملية يسمى موضـوعا والثـاين حممـوال( 
ٌموضوعا واملحكوم به يسمى حمموال ألن املحمول قد يكون هو األول نحو قام زيد َ. 

 .اة الرشط والفاء تسمى رابطةوأد) واجلزء األول من الرشطية يسمى مقدما والثاين يسمى تاليا ( 
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ٍوالقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب ٌ ٌِ ٌِ ٌ ٌُ. 
ِوكل واحدة منهام إما خمصوصة كام ذكرنا، وإما كلية مسورة كقولنا كل إنسان كاتب، وال يشء من اإلنسان  ٍ ِ ٍَ ٌَّ ُّ ٌ ٌ ٌُ

ُبكاتب، وإما جزئية مسورة كقولنا بعض ِ ٌ ّ ٌ َّ َ اإلنسان كاتب، وبعض اإلنسان ليس بكاتـب وإمـا أن ال يكـون ٍ َّ ٍ ِ ُِ ٌ
ٍكذلك وتسمى مهملة كقولنا اإلنسان كاتب، واإلنسان ليس بكاتب َ ٌُ ُ ًِ َ. 

ُواملتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما اتفاقية كقولنـا إن كـان اإلنـسان  َ ْ ٌ ً ْ ٌ ُِ َِّ ُ ٌَّ ُ ْ
ًٌناطقا فاحلام  .ُر ناهق

........................................................................................................ 
أي مـن ) والقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب وكـل واحـدة مـنهام (

ة هي الشخصية ويقصد بقوله كام ذكرنا أي كام مثلنا املخصوص )  إما خمصوصة كام ذكرنا(املوجبة والسالبة 
 .قبل قليل بزيد كاتب وزيد ليس بكاتب

قـد يقـال إن أريـد بالكاتـب ) وإما كلية مسورة كقولنا كل إنسان كاتب، وال يشء من اإلنـسان بكاتـب (
ىل الكاتب بالقوة صدقت األوىل أي كـل إنـسان كاتـب، وأن أريـد الفعـل كـذبت األوىل، ويبقـى أنـه عـ

واجلواب أنه أراد جمرد التمثيل مع غـض النظـر عـن . التقديرين ال يصح قوله ال يشء من اإلنسان بكاتب
مطابقة املثال للواقع واكتفى بمثال واحد كي يعرف الطالب أن الذي اختلف بني هذه القضايا هـو الـسور 

 .فقط
) تب وإما أن ال يكـون كـذلك وإما جزئية مسورة كقولنا بعض اإلنسان كاتب، وبعض اإلنسان ليس بكا(

تـسمى ( أي ال يكون موضوع القضية جزئيا وال كليا بني فيه كمية األفراد بل كان كليا مل يبني فيـه فحينئـذ 
 .     وسميت مهملة لعدم بيان الكمية فيها ) مهملة كقولنا اإلنسان كاتب واإلنسان ليس بكاتب

للتالزم بني طلوع الشمس ووجود ) لعة فالنهار موجود واملتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت الشمس طا( 
 .النهار

لعدم التالزم بني كون اإلنسان ناطقا وكون احلامر ) وإما اتفاقية كقولنا إن كان اإلنسان ناطقا فاحلامر ناهق (
 .ناهقا
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ِواملنفصلة إما حقيقية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وهي مانعة اجلمع واخللو مع ِ ُ ٌ ٌُ ٌ ُ ِ  .اَّ
ًوإما مانعة اجلمع فقط كقولنا هذا اليشء إما أن يكون شجرا أو حجرا ً َ ْ ُُ ِّ ِ. 

َوإما مانعة اخللو فقط كقولنا زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق ْ َ ْ ُّ ّ ِّ ٌ ِ ِ. 
ِوقد تكون املنفصالت ذوات أجزاء كقولنا ٍِ ُ ٍالعدد إما زائد أو ناقص أو مساو: ُْ ٌ ٌُ ّ. 

....................................................................................................... 
أي تسمى باالسمني  ) واملنفصلة إما حقيقية كقولنا العدد إما زوج وإما فرد وهي مانعة اجلمع واخللو معا(

 .فيقال هلا حقيقية ويقال هلا مانعة مجع وخلو معا
فيـستحيل اجـتامعهام وجيـوز  ) ولنا هذا اليشء إمـا أن يكـون شـجرا أو حجـراوإما مانعة اجلمع فقط كق(

 .ارتفاعهام كأن يكون حيوانا
فالطرف األول يكون يف البحـر  ) وإما مانعة اخللو فقط كقولنا زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق(

 . البحر وال يغرقوالثاين ال يغرق، فيجوز اجتامعهام كأن يكون زيد جييد السباحة فيكون
 .ولكن ال جيوز ارتفاعهام بأن يكون زيد يف غري البحر ويغرق ألن الغرق ال يكون إال يف املاء

 .فهو قد أراد بالبحر املاء سواء أسمي بحرا أو هنرا أو غري ذلك
 -و واضـح كـام هـ-وهنا ننبه إىل أنه حينام نريد أن نخترب طريف القضية بأهنام يرتفعان أو ال يرتفعـان فإننـا 

ندخل النفي عىل الطرفني فإذا قلنا العدد إما زوج أو فرد، فإذا أردنـا اختبـار أهنـام يرتفعـان أو ال يرتفعـان 
 .ندخل النفي فنقول هل يكون العدد ال زوجا وال فردا ؟ فنجد أنه يمتنع ذلك

يف غـري البحـر وال ال وهنا كذلك يف مثال زيد إما أن يكون يف البحر وإما أن ال يغرق فنقول هل يكون زيد 
يغرق؛ ألن نفي النفي إثبات فيصري املعنى هل يمكـن أن يكـون زيـد يف غـري = يغرق ؟ فعبارة ال ال يغرق

ًويغرق ؟ واجلواب ال يمكن ألن الغرق ال يكون يف اليابسة إذا يمتنع اخللو فتكون مانعـة ) اليابسة ( البحر 
 .خلو  ويف املثال تعقيد ولكنه حيرك الذهن فتأمل

أي يكـون هلـا أكثـر مـن ) العدد إما زائد أو ناقص أو مـساو : وقد تكون املنفصالت ذوات أجزاء كقولنا(
 فأكثر مثل الكلمة إما أن تكون اسام أو فعال أو حرفا، ومثـل إمـا أن يكـون احلكـم الـرشعي ٣طرفني أي 

 .واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما
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 :ئدا أو ناقصا أو مساويا نقولولتوضيح معنى كون العدد زا
 ).العرش والتسع والثمن والسبع والسدس واخلمس والربع والثلث والنصف : ( إن الكسور تسعة هي

 .فالعدد الزائد هو الذي يكون جمموع ما حيصل له من كسور زائدا عليه
 كـان ٦ عـىل ١٢ فإذا قسمنا الــ) السدس والربع والثلث والنصف (  كسوره املمكنة هي ١٢العدد : مثال

 ٢ ثم إذا قسمناه عىل ٤ كان احلاصل ٣، ثم إذا قسمناه عىل ٣ كان احلاصل ٤، ثم إذا قسمناه عىل ٢احلاصل 
 . زائدا١٢ فيكون العدد ١٢وهو أكثر من ١٥= ٦+٣+٤+ ٢، فإذا مجعنا احلاصل ٦كان احلاصل 

 .والعدد الناقص هو الذي يكون جمموع ما حيصل له من كسور ناقصا عنه
، ثـم إذا ١ كـان احلاصـل ٤ عىل ٤فإذا قسمنا العدد ) الربع والنصف (  كسوره املمكنة هي ٤العدد : ثالم

 .٤ وهو أقل من العدد األصيل وهو ٣= ٢+١، فإذا مجعنا احلاصل ٢ كان احلاصل ٢قسمناه عىل 
 .والعدد املساوي هو الذي يكون جمموع ما حيصل من كسور مساويا له

 كـان احلاصـل ٦ عىل ٦فإذا قسمنا العدد ) السدس والثلث والنصف (  املمكنة هي  كسوره٦العدد : مثال
، فـإذا مجعنـا ٣ كـان احلاصـل ٢ عـىل ٦، وإذا قسمنا العـدد ٢ كان احلاصل ٣ عىل ٦، وإذا قسمنا العدد ١

 .٦ وهو مساو للعد األصيل وهو ٦= ٣+٢+١احلاصل 
 .فهذا هو معنى ما أراده املصنف

 .واهللا أعلم
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس الثاين والعرشون ( 
 :األسئلة

   يف ضوء ما تقدم ملاذا بدأنا بالقضية يف قسم التصديقات دون الدليل؟ -١
 .لتوقف أبحاث الدليل عىل بيان القضية وأقسامها

  مل كانت القضية حتتمل الصدق والكذب دون اإلنشاء؟-٢
 .نشاءألهنا حتكي عن واقع بخالف اإل

  ما الفرق بني القضية الرشطية واحلملية؟  -٣
 .القضية احلملية  تنحل إىل مفردين والرشطية إىل قضيتني

 
 :التامرين

 : ّعني نوع القضية فيام يأيت
رشطية  إن تنرصوا اهللا ينرصكم -محلية موجبة إن اهللا عىل كل يشء قدير -محلية موجبةسمع اهللا ملن محده ( 

محليـة  ما خيفى عىل اهللا من يشء يف األرض وال يف الـسامء -محلية سالبةحسنني من سبيل  ما عىل امل-موجبة
 ).  هاتان قضيتان محليتان موجبتان اقرتبت الساعة وانشق القمر - سالبة

  
 )الدرس الثالث والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني أنواع القضايا األربع؟ -١

ضوعها جزئي، واملهملة موضوعها كيل غري مسور، والكلية موضـوعها كـيل مـسور القضية الشخصية مو
 .بسور كيل، واجلزئية موضوعها كيل مسور بسور جزئي

  ما هي املحصورات األربع؟ -٢
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 .املوجبة الكلية، واملوجبة اجلزئية، والسالبة الكلية، والسالبة اجلزئية
  ملاذا كانت املهملة يف قوة اجلزئية؟ -٣

 . متثل القدر املتيقنألهنا
 

 :التامرين
 :ّعني نوع القضية احلملية فيام يأيت

 بغـداد -كليـة موجبـة كـل بدعـة ضـاللة -شخصية موجبـة اهللا ربنا -شخصية موجبةحممد رسول اهللا ( 
شخـصية  ال تأخـذه سـنة وال نـوم -كلية موجبـة كل نفس ذائقة املوت -شخصية موجبةعاصمة العراق 

 وما أكثر النـاس ولـو حرصـت بمـؤمنني -جزئية موجبةيتخذ من دون اهللا أندادا  ومن الناس من -سالبة
  ).كلية موجبة كل من عليها فان -شخصية سالبة  ما أنت بتابع قبلتهم -جزئية سالبة

 
 )الدرس الرابع والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املتصلة واملنفصلة؟-١

 .ترابط واجتامع، ويف املنفصلة يوجد تنافر وعدم اجتامعاملتصلة يوجد بني طرفيها 
  ما هي أجزاء الرشطية؟-٢

 .املقدم والتايل والنسبة بينهام
  ما الفرق بني املوجبة والسالبة يف كل من املتصلة واملنفصلة؟-٣

د ويف يف املتصلة املوجبة يوجد اتصال ويف السالبة يوجد عـدم اتـصال، ويف املنفـصلة املوجبـة يوجـد تعانـ
 .السالبة يوجد عدم تعاند

  
 :التامرين

 :  عني املتصلة واملنفصلة فيام يأيت
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الفعـل إمـا أن يكـون ماضـيا أو مـضارعا أو (- منفصلة موجبة) إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا( 
لـيس إذا  ( -متـصلة موجبـة) مهام تأتنا من آية لتسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمنني  ( -منفصلة موجبة) أمرا

           -منفـصلة موجبـة) القـضية إمـا موجبـة أو سـالبة  ( -متصلة سـالبة) غابت الشمس جتب صالة العرص 
 .منفصلة موجبة) احلكم التكليفي إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حمرما ( 
 

 )الدرس اخلامس والعرشون ( 
 :األسئلة

 ق بني اللزومية واالتفاقية؟ يف ضوء ما تقدم كيف تفر-١
 .اللزومية احلكم فيها لعالقة توجبه، بخالف االتفاقية

  ما هي العالقة بني املقدم والتايل يف اللزومية؟-٢
 .السببية

 َ هل حصل وأن تومهت أنت أو توهم أحد تعرفه يف قضية أهنا لزومية فبان أهنا اتفاقية اذكر مثال ذلك؟-٣
أنه عندما تويف ابراهيم ابن النبي صىل اهللا عليه وسلم : حيحي البخاري ومسلمحيرضين اآلن ما ثبت يف ص 

إن الـشمس : ( كسفت الشمس فحسبوا أهنا كسفت من أجل ابراهيم فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
 ).والقمر آيتان من آيات اهللا تعاىل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته 

  
 :التامرين

 :قية املوجبة والسالبة فيام يأيتّبني اللزومية واالتفا
) لـيس إذا نـزل املطـر فإنـه متـوت األرض  ( -اتفاقيـة موجبـة) ًإن تدعهم إىل اهلدى فلن هيتدوا إذا أبدا ( 

ليس إذا كان الزنا حراما كان الـزواج  ( -لزومية موجبة) لو كان فيهام آهلة إال اهللا لفسدتا  ( -لزومية سالبة
 .  اتفاقية موجبة)  إذا كان الشافعي فقيها فامرؤ القيس شاعر  (-اتفاقية سالبة) حراما 
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 )الدرس السادس والعرشون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني مانعة اجلمع واخللو ومانعة اجلمع ومانعة اخللو؟-١
 الـسالبة فيجـوز متنع االجتامع بني طرفيها ومتنـع االرتفـاع هـذا يف املوجبـة، وأمـا يف: مانعة اجلمع واخللو

متنع االجتامع وجتيز االرتفاع بني طرفيهـا هـذا يف املوجبـة وأمـا يف الـسالبة فتمنـع : االثنان، ومانعة اجلمع
االرتفاع وجتيز االجتامع، ومانعة اخللو متنع االرتفاع وجتيز االجتامع بني طرفيهـا هـذا يف املوجبـة، وأمـا يف 

 .السالبة فتمنع االجتامع وجتيز االرتفاع
  كيف تفرق بني املوجبة والسالبة من كل قسم من أقسام املنفصلة الثالثة؟-٢

 .السالبة بالضد من مفهوم املوجبة
  إذا كانت مانعة اجلمع واخللو السالبة جيوز فيها اجلمع واخللو معا فلم سميت بذلك؟    -٣

 .إنام كانت التسمية للموجبة وأحلقت السالبة هبا
 

 :التامرين
 :نفصلة فيام يأيتّبني نوع امل

) ليس الطعـام إمـا أن يكـون حلـوا أو حامـضا ( - حقيقية موجبة) القرآن إما حجة لك أو حجة عليك ( 
ليس االسم إمـا أن يكـون مرفوعـا أو  ( -مانعة مجع موجبة) التجارة إما ربح أو خسارة  ( -حقيقية سالبة

مثـل  ( -مانعـة مجـع سـالبة) ري منـصوب ليس االسم إما غري مرفوع أو غـ( - مانعة خلو سالبة) منصوبا 
ِإما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة : اجلليس الصالح كحامل املسك مانعـة خلـو ) ُ

 .موجبة
 . تشرتي منه= يمنحك من مسكه، تبتاع منه= حيذيك
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 )الباب اخلامس وفيه مخسة دروس ( 
 

 ) السابع والعرشون درسال( 
 

  التناقض
 

َقد علمت أن القضية قول حيتمل الصدق والكـذب، وأهنـا إمـا أن تكـون محليـة وإمـا أن تكـون رشطيـة 
 .وللحملية أقسام وللرشطية أقسام قد سبق بياهنا فهذا ما يتعلق بأقسام القضية

 .وأما أحكام القضية فأوهلا التناقض
 . دمها وكذب األخرىاختالف قضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض صدق أح: والتناقض هو

أي أن التناقض يكون بني قضيتني إحدامها موجبة، واألخرى سالبة، وبـني معنـى القـضيتني غايـة التنـايف 
بحيث إذا صدقت إحدامها، فال بد أن تكون الثانية كاذبة، وإذا كـذبت إحـدامها فـال بـد أن تكـون الثانيـة 

 .صادقة
 .زيد قائم: مثال

 .زيد ليس بقائم، وهذه قضية سالبة: ن نذكر نقيضها نقولهذه قضية موجبة، فإذا أردنا أ
ونجد أنه إذا صدقت القضية األوىل بأن كان زيد قائام يف الواقع، فستكذب القـضية الثانيـة، وإذا صـدقت 

 .القضية الثانية بأن كان زيد ليس بقائم يف الواقع، فستكذب القضية األوىل، فهذا هو التناقض
 ). ال جيتمعان وال يرتفعان (فالقضيتان املتناقضتان 

 .معنى ال يصدقان معا، أي إذا صدقت إحدامها، كذبت األخرى= ومعنى ال جيتمعان 
معنى ال يكذبان، أي إذا كـذبت إحـدامها فـال بـد أن تـصدق الثانيـة، وال يمكـن أن = ومعنى ال يرتفعان

 .      بمحمول القضية الثانيةيكذبان معا وخيلو املوضوع عنهام فال يتصف ال بمحمول القضية األوىل وال
 .موجوداهللا : مثال
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 وهـذه قـضية بموجودهذه قضية موجبة يؤمن هبا كل اخللق إال من شذ، وأما امللحدون فيقولون اهللا ليس 
، وال يمكن أن يرتفعا بـأن ال يتـصف اهللا موجودا وليس موجوداسالبة فال يمكن أن جيتمعا بأن يكون اهللا 

 .دمه معا فتكون القضيتان السابقتان متناقضتنيوال بعوجود سبحانه بال
 .حممد رسول اهللا: مثال

هذه قضية موجبة يؤمن هبا املسلمون، وأما الكفار فيقولون حممد ليس برسول اهللا، وهذه قضية سالبة فإمـا 
 .أن تكون األوىل هي الصادقة يف الواقع، وإما أن تكون الثانية

 .، فتكون الثانية كاذبة قطعاوبام أنه قد ثبت بالربهان صدق األوىل
 نوع تالزم بني قضيتني، ولكنه تالزم تعاندي فإذا صدقت إحدامها ال بد فتلخص من ذلك أن التناقض هو

 . فهام ال جيتمعان وال يرتفعانأن تكذب الثانية، وإذا كذبت إحدامها فال بد أن تصدق الثانية
 .ومعرفة التناقض تعني عىل االستدالل السليم

 :بيانه
 :إذا أردت أن تستدل عىل صحة قضية ما فسيكون عندك خياران

  .أن تثبت بالدليل صحة القضية التي تؤمن هبا: األول
  .أن تثبت بالدليل بطالن القضية املناقضة للقضية التي تؤمن هبا: الثاين
 :إذا جرت بينك وبني أحد املالحدة مناظرة حول إثبات وجود اهللا سبحانه فلك طريقان: مثال
اهللا لـيس ( فيبطل مبارشة القضية التي يؤمن هبـا امللحـد وهـي ) اهللا موجود ( أن تثبت بالدليل أن : األول

ألهنام قضيتان متناقضتان وبام أنك أثبت صدق األوىل فيثبت بشكل تلقائي كذب الثانية ألهنام ال ) بموجود 
 .جيتمعان
 كام يعتقد امللحد، فيثبت مبارشة صحة القضية التي )اهللا ليس بموجود ( أن تثبت بالدليل بطالن أن : الثاين

ألهنام قضيتان متناقضتان وبام أنك أثبت كذب الثانية فيثبت بشكل تلقائي ) اهللا موجود ( تؤمن هبا وهي أن 
 .صدق األوىل ألهنام ال يرتفعان

 .أي أنك ال حتتاج أن تستدل مرتني مرة يف اإلثبات ومرة يف النفي
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  )أسئلة(  
 

  ضوء ما تقدم كيف تعرف أنه يوجد تناقض بني قضيتني ؟  يف-١
  ما معنى قوهلم إن النقيضني ال يصدقان وال يكذبان؟ -٢
  ما هي فائدة معرفة التناقض؟-٣
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 ) الثامن والعرشون درسال( 
 

 رشوط التناقض 
 

 صـدق أحـدمها وكـذب اختالف قضيتني باإلجياب والـسلب بحيـث يقتـيض: َقد علمت أن التناقض هو
 .األخرى

 :ثم إن للتناقض ثامنية رشوط هي
 .االحتاد يف املوضوع -١

 .فلو اختلفت القضيتان يف املوضوع مل تتناقضا
 .زيد قائم، عمرو ليس بقائم: مثال

 .فال تناقض الختالف املوضوع يف القضيتني ألن موضوع القضية األوىل زيد، وموضوع الثانية عمرو
 . املحمولاالحتاد يف -٢ 

 .فلو اختلفت القضيتان يف املحمول مل تتناقضا
 .زيد قائم، زيد ليس بنائم: مثال

 .فال تناقض الختالف املحمول يف القضيتني ألن حممول القضية األوىل قائم، وحممول الثانية نائم
 .االحتاد يف الزمان -٣

 .فلو اختلفت القضيتان يف الزمان مل تتناقضا
 .، زيد ليس بقائم قبل ساعةزيد قائم اآلن: مثال

 .فال تناقض الختالف الزمان يف القضيتني ألن زمان القضية األوىل اآلن، وزمان الثانية قبل ساعة
 .االحتاد يف املكان -٤

 .فلو اختلفت القضيتان يف املكان مل تتناقضا
 .زيد قائم يف الشارع، زيد ليس بقائم يف البيت: مثال

 . يف املكان ألن مكان القضية األوىل هو الشارع، ومكان الثانية هو البيتفال تناقض الختالف القضيتني
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 .االحتاد يف اإلضافة -٥
 .فلو اختلفت القضيتان يف اإلضافة مل تتناقضا

 .زيد أكرب من عمرو، زيد ليس بأكرب من سعيد: مثال
 إىل عمرو، ولكنه ليس فال تناقض الختالف القضيتني يف اإلضافة ألن املقصود هو زيد أكرب سنا باإلضافة

 .أكرب سنا باإلضافة والقياس إىل سعيد
 .االحتاد يف القوة والفعل -٦

 .فلو اختلفت القضيتان يف القوة والفعل مل تتناقضا
 .ّوقد مر عليك أن املقصود بالقوة هو القابلية واجلاهزية للتحقق، بينام املراد من الفعل هو التحقق احلايل

تى زرعت وسقيت وتوفرت الظروف املناسبة صارت شجرة، بينام الـشجرة التـي فالبذرة شجرة بالقوة فم
 .هي أمامك شجرة بالفعل فهي شجرة اآلن ال أهنا ستصري شجرة باملستقبل

 .زيد فقيه بالقوة، زيد ليس بفقيه بالفعل: مثال
 .يف الثانية هو الفعلفال تناقض الختالف القضيتني بالقوة والفعل ألن املراد يف القضية األوىل هو القوة، و

 .االحتاد يف اجلزء والكل -٧
 .فلو اختلفت القضيتان يف اجلزء والكل مل تتناقضا

 .زيد أبيض بعضه، زيد ليس بأبيض كله: مثال
فال تناقض الختالف القضيتني باجلزء والكل ألن املقصود أن بعض زبد أبيض كأسنانه وباطن كفـه وأمـا 

 . د تكون برشته سوداءكله فليس بأبيض كشعره األسود وق
 .االحتاد يف الرشط -٨

 .فلو اختلفت القضيتان يف الرشط مل تتناقضا
 .ناجح إن مل جيتهدبزيد ناجح إن اجتهد، زيد ليس : مثال

فال تناقض الختالف القـضيتني بالـرشط ألن الـرشط يف القـضية األوىل هـو االجتهـاد ويف الثانيـة عـدم 
 .االجتهاد

  ).باحتاد املوضوع واملحمول والقيود يف القضيتني( يمكن أن نخترصها فهذه هي رشوط التناقض و
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 .فلكي يتحقق التناقض ال بد أن حيصل االحتاد يف كل ما سبق ويكون االختالف يف اإلجياب والسلب
ثم إن فائدة معرفة هذه الوحدات الثامين التي هي رشوط التناقض تكمن يف رفع التعارض الظـاهري بـني 

ُريا ما يتوهم الناظر وجود التعارض والتناقض بني النـصوص الـرشعية فيـأيت العـامل فريفـع القضايا، وكث ِ
 .التناقض بذكر ختلف رشط من رشوط التناقض فيندفع اإلشكال

ّوما رميت إذ رميت ولكن اهللاَ رمى : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ َْ.( 
 .نفي للرمي عنه ) َوما رميت( فقوله تعاىل 

َإذ رميت( وقوله   . إثبات للرمي له ) ْ
 .ما رميت يا رسول اهللا= فاألوىل
 .قد رميت يا رسول اهللا= والثانية

  فكيف السبيل؟- يف الظاهر-وهذا تناقض 
هو أنه قد جاء يف الروايات أن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف معركة بدر أخذ حفنة من تراب ثـم : واجلواب

 ).راجع تفسري ابن كثري ( . ووقع عليه الرتابرماها عىل املرشكني فلم يبق أحد منهم إال
وال شك أن الرمي واإللقاء حصل من النبي صىل اهللا عليه وسلم ولكن التـسديد واإلصـابة كـان مـن اهللا 
سبحانه وإال كيف لذلك الرتاب القليل أن يصل إىل ذلك العدد الغفري من املـرشكني فهـي معجـزة للنبـي 

 .صىل اهللا عليه وسلم
 :جة هكذافتكون النتي

 .ما رميت يا رسول اهللا أي أوصلت وأصبت
 .قد رميت يا رسول اهللا أي ألقيت

 .أي أن املحمول يف القضيتني خمتلف من حيث املعنى فال تناقض
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط التناقض؟  -١
 ّ عرب بعبارة خمترصة عن تلك الرشوط؟  -٢
 تناقض؟ ما هي فائدة معرفة رشوط ال-٣

 )متارين ( 
 

 :ّبني سبب عدم التناقض بني القضايا اآلتية
 ). مسيلمة ليس برسول اهللا -حممد رسول اهللا ( -١
 ). القرآن ليس هدى للكافرين -القرآن هدى للمتقني ( -٢
 ). بنو إرسائيل ليسوا بأفضل العاملني بعد البعثة -بنو إرسائيل أفضل العاملني يف زماهنم ( -٣
 إن اهللا مل يبح الزواج بأكثر مـن امـرأة إن مل يعـدل -هللا أباح الزواج بأكثر من امرأة إن عدل بينهنإن ا ( -٤

 ).بينهن
 ). أبو عبيدة ليس بخليفة بالفعل -أبو عبيدة خليفة بالقوة ( -٥
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 )الدرس التاسع والعرشون (  
 

 تناقض املحصورات 
 

 يف الوحدات الثامن،  وال بـد فيـه مـن االخـتالف يف اإلجيـاب َقد علمت أن التناقض ال بد فيه من االحتاد
 .والسلب كي تناقض إحدى القضيتني األخرى

 .ثم إن االختالف يف اإلجياب والسلب هو كاف لوحده يف نقض القضية الشخصية
 .زيد قائم نقيضها زيد ليس بقائم: مثال

 .وعمرو جالس نقيضها عمرو ليس بجالس
 . العراق ليس بلدا كبريا، وهكذاوالعراق بلد كبري نقيضها

أما يف املحصورات األربع أعني املوجبة الكلية، واملوجبة اجلزئية، والـسالبة الكليـة والـسالبة اجلزئيـة فـال 
 .يكفي االختالف يف اإلجياب والسلب، بل ال بد معه من االختالف يف السور فتنقض الكلية باجلزئية

 .اجلزئيةالسالبة .. نقيضها.. املوجبة الكليةف
 .املوجبة اجلزئية.. نقيضها.. والسالبة الكلية

 .كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية نقيضها هو بعض اإلنسان ليس بحيوان وهذه سالبة جزئية: مثال
 السالبة اجلزئية مثل بعض اإلنسان ليس بحيوان تنتقض باملوجبة الكلية مثـل كـل - كام هو واضح-وكذا 

 .إنسان حيوان
 .لم حيب اهللا ورسوله نقيضها بعض املسلمني ال حيبون اهللا ورسولهكل مس: مثال

 .فهاتان قضيتان متناقضتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة
 .ال يشء من اإلنسان بحجر هذه سالبة كلية نقيضها بعض اإلنسان حجر وهذه موجبة كلية: مثال

نتقض بالسالبة الكلية مثل ال يشء مـن  مثل بعض اإلنسان حجر تة املوجبة اجلزئي- كام هو واضح -وكذا 
 .اإلنسان بحجر

 .ال أحد من الكفار سيدخل اجلنة هذه سالبة كلية نقيضها بعض الكفار سيدخل اجلنة: مثال
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 .فهاتان قضيتان متناقضتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة
 .ض بالكليةفهذا ما يتعلق بنقض املحصورات وأما املهملة فهي يف قوة اجلزئية كام سبق فتنق

اإلنسان كاتب، هذه موجبة مهملة تنتقض بال يشء من اإلنسان بكاتب؛ ألن اإلنسان كاتب يف قـوة : مثال
 .بعض اإلنسان كاتب وهذه موجبة جزئية تنتقض بالسالبة الكلية

اإلنسان ليس بكاتب هذه سالبة مهملة تنتقض بكل إنسان كاتب؛ ألن اإلنسان ليس بكاتب يف قـوة : مثال
 .إلنسان ليس بكاتب وهذه سالبة جزئية تنتقض باملوجبة الكليةبعض ا

 .فيكون نقيض املهملة املوجبة هو السالبة الكلية
 .ويكون نقيض املهملة السالبة هو املوجبة الكلية
 :ولو أردنا أن نلخص ما سبق حلصلنا عىل اآليت

 . نقيض الشخصية املوجبة شخصية سالبة-١
 .ة جزئية نقيض املوجبة الكلية سالب-٢
 . نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية-٣
 . نقيض املهملة املوجبة سالبة كلية-٤
 . نقيض املهملة السالبة موجبة كلية-٥

وقد يقول قائل إنكم قلتم إن بني القضيتني املتناقضتني غاية التنـايف فلـم جعلـتم املوجبـة الكليـة تنـتقض 
ة فتكون أشد يف التنايف مثل كل إنسان حيوان ننقـضها بـال يشء بالسالبة اجلزئية مل ال تنتقض بالسالبة الكلي

 من اإلنسان بحيوان بينام أنتم نقضتموها ببعض اإلنسان ليس بحيوان؟
إنام نقضناها باجلزئية ألن أساس التناقض هو أن تكون أحـدمها صـادقة واألخـرى كاذبـة ولـو : واجلواب

تكـذب القـضيتان معـا يف بعـض األمثلـة وهـذا منـاف جعلنا نقيض املوجبة الكلية سالبة كلية ألمكن أن 
 .للتناقض

كل حيوان إنسان، هذه كلية موجبة كاذبة فلو نقضناها بالـسالبة الكليـة لقلنـا ال يشء مـن احليـوان : مثال
بإنسان وهذه كاذبة أيضا فهنا كذبت القضيتان معا ولكن لو نقضناها ببعض احليوان ليس بإنـسان لكانـت 

 .اقضصادقة فيتحقق التن
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 .ن النقيض السالب قد ينحرص يف يشء فيسمى حينئذ باملساوي للنقيضأ:  وهووهنا تنبيه
 .اإلنسان موجود، واإلنسان ليس بموجود قضيتان متناقضتان: مثال

 .يف املعنى اإلنسان معدوم= واإلنسان ليس بموجود
 .ليس بموجود=  ألن معدوم فلو قلنا زيد موجود وزيد معدوم كان التقابل بني اليشء واملساوي لنقيضه؛

فالتناقض يكون دائام بني موجبة وسالبة وقولنا زيد معـدوم هـو قـضية موجبـة لكنهـا مـساوية يف املعنـى 
 .للسالبة وهو زيد ليس بموجود

 .هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد: مثال
ء واملـساوي لنقيـضه ألن بينهام تنافر واضح فال جيتمعان وال يرتفعان، والتقابل بينهام هو تقابل بـني الـيش

 .ليس بزوج= الفرد 
 .فإذا قلنا هذا العدد زوج، وهذا العدد ليس بزوج صار التقابل بني اليشء ونقيضه

 .فهذا اصطالح املناطقة فتنبه
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف ننقض الكلية موجبة كانت أو سالبة ؟ -١
  كيف ننقض املهملة؟-٢
 نقضنا الكلية املوجبة باجلزئية السالبة ومل ننقضها بالكلية السالبة؟ مل -٣
 

 )متارين ( 
 

 :انقض القضايا اآلتية
 بعـض البـدع ليـست - مـن احلـب مـا قتـل- ال أحد من الناس سينجو من النار -كل الناس مسلمون( 

 ).               اجلبان لن خيذلك يف وقت الشدة - النيل هنر صغري-ضاللة
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 " خمطط توضيحي "
 

 التناقض
 

                   كيفيته                    رشوطه                                                                       
 )   تنقض باجلزئية الكلية                  (      )             االحتاد يف الوحدات الثامن     (                      
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 ) الثالثوندرسال(  
 

 العكس 
 

َقد علمت أن للقضية أحكاما كان أوهلا هو التناقض وقد سبق تفـصيله، وأمـا احلكـم الثـاين مـن أحكـام 
 .القضية فهو العكس

 .ٍّتبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسلب والصدق بحاله: والعكس هو
ِّننا نجعل املوضوع حمموال واملحمول موضوعا، وال نبدل اإلجياب بالسلب، فنحصل عىل نتيجـة هـي أي أ

 .أنه متى كان األصل صادقا كان العكس صادقا أيضا
 .بعض اإلنسان أبيض: مثال

بعض األبيض إنسان، وهذه قضية جزئيـة موجبـة أيـضا : هذه القضية جزئية موجبة فإذا عكسناها صارت
الثانية حصلنا عليها من عملية العكس حيث قمنـا بتبـديل أطـراف القـضية األوىل فجعلنـا وهذه القضية 

املوضوع حمموال واملحمول موضوعا وبام أن القضية األوىل صادقة فالقضية الثانية ال بد أن تكـون صـادقة 
 . أيضا
 ).بعض الواجب صالة( فإذا عكسناها صارت ) بعض الصالة واجبة: ( مثال

 . املعكوسة بالعكس وهي هنا بعض الواجب صالةوتسمى القضية
 .وتسمى القضية األوىل باألصل وهي هنا بعض الصالة واجبة

 .بعض املسلمني فقراء، تنعكس إىل بعض الفقراء مسلمون: مثال
 .واألوىل أصل، والثانية عكس

 :وهنا قواعد لكيفية عكس القضايا
 . موجبة جزئيةاجلزئية تنعكس إىلاملوجبة املوجبة الكلية و: أوال
 .السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية: ثانيا
 .السالبة اجلزئية ال عكس هلا: ثالثا
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كل إنسان حيوان هذه قضية موجبة كلية صادقة، فتنعكس إىل بعض احليـوان إنـسان وهـي صـادقة : مثال
 .أيضا ألنه متى صدق األصل صدق العكس قطعا

ة، تنعكس إىل بعض العدول صحابة وهي موجبـة جزئيـة كل الصحابة عدول هذه قضية موجبة كلي: مثال
 .وبام أن األصل صادق فعكسه صادق أيضا

بعض النصارى أسلموا هذه موجبة جزئية تنعكس إىل بعض الذين أسلموا نـصارى وهـذه موجبـة : مثال
 .جزئية وبام أن األصل صادق فالعكس ال بد أن يكون صادقا

زئية تنعكس إىل بعض املرفوعات أسـامء وهـذه موجبـة جزئيـة بعض األسامء مرفوعة هذه موجبة ج: مثال
 .وبام أن األصل صادق فعكسه صادق أيضا

ال يشء من اإلنسان بحجر هذه سالبة كلية تنعكس إىل ال يشء من احلجر بإنسان وهذه سـالبة كليـة : مثال
 .وبام أن األصل صادق فالعكس صادق أيضا

 سالبة كلية تنعكس إىل ال أحد من الذين سيدخلون اجلنة كفـار ال أحد من الكفار سيدخل اجلنة هذه: مثال
 .وهذه سالبة كلية أيضا، وبام أن األصل صادق فالعكس صادق أيضا

بعض احليوان ليس بإنسان وهذه سالبة جزئية صـادقة، فـإذا عكـسناها قلنـا بعـض اإلنـسان لـيس : مثال
 .فتسقط من القسمة) جلزئية ال عكس للسالبة ا( بحيوان وهذه قضية كاذبة، فلذا قالوا 

تالزم بني قضيتني يف الصدق بحيث متى صدقت القـضية األوىل أمكننـا أن واخلالصة هي أن العكس هو 
 .نستخرج منها قضية ثانية تكون صادقة أيضا
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  )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو العكس؟-١
  كيف تعكس القضايا املحصورات؟-٢
 لبة اجلزئية؟ مل ال تنعكس السا-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج بطريقة العكس قضايا صادقة مما ييل
َ من األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر-كل فاعل مرفوع (   بعـض - ال يشء من القرآن يأتيه الباطـل -ِ

 ).  ال يشء من الفعل بمجرور - كل بدعة ضاللة-الرتاب يتيمم به
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 )ون الدرس الواحد والثالث( 
 

 التالزم يف العكس
 

َقد علمت أن العكس هو تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والـسلب والـصدق بحالـه 
األصـل ملـزوم ، والعكـس الزم ( ولفهم حقيقة العكس بعمق ال بد من االلتفات إىل قواعد الـتالزم ألن 

 ). أعم
 :ويف باب التالزم  أربع قواعد هي

 .لزوم صدق الالزم متى صدق امل-١
 . ليس متى صدق الالزم صدق امللزوم-٢
 . متى كذب الالزم كذب امللزوم-٣
 . ليس متى كذب امللزوم كذب الالزم-٤

 .الزوجية الزم أعم لألربعة، فاألربعة ملزوم والزوجية الزم: مثال
 .فمتى صدق أن هذا العدد أربعة صدق أنه زوج
 . نه أربعة لتحقق الزوجية مع غري األربعة كالستة والثامنيةولكن ليس متى صدق أن العدد زوج صدق أ

 .ومتى انتفى وكذب أن هذا العدد زوج كذب أنه أربعة
 .ولكن ليس متى انتفى وكذب أن هذا العدد أربعة كذب أنه زوج لتحقق الزوجية مع الستة مثال

 :فإذا ثبت أن األصل ملزوم والعكس الزم أعم حصلنا عىل القواعد التالية
 .متى صدق األصل صدق العكس -١
 .، بل قد يصدق العكس ويكذب األصلليس متى صدق العكس صدق األصل -٢
 .متى كذب العكس كذب األصل -٣
 .، بل قد يكذب األصل ويصدق العكسليس متى كذب األصل كذب العكس -٤

 :ولنطبق هذه القواعد عىل األمثلة
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 .كل إنسان حيوان عكسها بعض احليوان إنسان: مثال
 .فاألوىل أصل والثانية عكس
 .فاألوىل ملزوم والثانية الزم

بعـض ( صدق الـالزم الـذي هـو العكـس ) كل إنسان حيوان( وهنا متى صدق امللزوم الذي هو األصل 
 ).احليوان إنسان 

 .كل حيوان إنسان قضية كاذبة إذا عكسناها صارت بعض اإلنسان حيوان وهي قضية صادقة: مثال
 . واألصل كاذبفهنا العكس صادق

 .ًإذا قد يصدق العكس ويكذب األصل
 .كل إنسان حجر، عكسها بعض احلجر إنسان: مثال

 .فالعكس بام أنه كاذب فاألصل كاذب أيضا ألنه متى كذب العكس لزم كذب األصل
 . كل حيوان إنسان الذي مثلنا به قبل قليل كاذب وعكسه بعض اإلنسان حيوان صادق: مثال

 .والعكس صادقفهنا األصل كاذب 
 :فتلخص أن التالزم يف العكس يف جانبني فقط

 .متى صدق األصل صدق العكس: األول
 .متى كذب العكس كذب األصل: الثاين

 :ففائدة مبحث العكس هي
 إذا أقمنا الدليل عىل صدق القضية األصل أمكننا أن نعرف مبارشة صدق العكـس أيـضا بـال حاجـة -١

 . متى صدق األصل صدق العكسلدليل ثان عىل صحة العكس ألنه
 . إذا مل نعلم حال القضية األصل وعرفنا أن عكسها باطل وكاذب علمنا حينئذ كذب القضية األصل-٢

 .ألنه متى كذب العكس كذب األصل
 .إذا علمنا أن كل املرسلني أنبياء، فسنعلم بالعكس أن بعض األنبياء مرسلني: مثال

 .ألنه متى صدق األصل صدق العكس
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فعكسناها إىل بعـض املعـرب حـرف وعلمنـا أن ) كل حرف معرب( إذا ارتبنا يف حال هذه القضية : مثال
 .العكس كاذب فحينئذ نقول فاألصل أيضا كاذب ألنه متى كذب العكس كذب األصل

يف املنطق ال يوجد مفهوم خمالف فإذا قلنا بعض اإلنسان حيوان فتعترب قضية صادقة وال يقـال فهـذا : تنبيه
 أن البعض اآلخر من اإلنسان ليس بحيوان وهو باطل، ألننا نقول الطرف اآلخر مسكوت عنـه أي يقتيض

 .مل يبني حكمه فال يستنبط من السكوت حكم
 .وعليه فكل قضية كلية صادقة فاجلزئية صادقة أيضا

كل إنسان جسم، وبعض اإلنسان جسم كالمها صادقتان وال يقال فتخصيص بعـض اإلنـسان بأنـه : مثال
 .سم يقتيض أن البعض اآلخر ليس بجسم ألنا نقول هو طرف مسكوت عنه أي مل يبني حكمهج

 .كل صالة عبادة وبعض الصالة عبادة كالمها صادقتان: مثال
 .كل ذهب معدن، وبعض الذهب معدن كالمها صادقتان: مثال

 .وعليه فقس
 

************************************************************************ 
 

   )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما عالقة قواعد التالزم بالعكس؟-١
  ملاذا إذا كذب األصل قد ال يكذب العكس فلم ال يوجد تالزم ؟ -٢
  كيف نستفيد من مبحث العكس؟-٣
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 " خمطط توضيحي "
 

 العكس
 

                   كيفيته                                                  أصوله                                                  
  املوجبة الكلية واجلزئية تنعكس جزئية -١.                    إذا صدق األصل صدق العكس-١                
 .عكس كنفسها السالبة الكلية تن-٢.                       إذا كذب العكس كذب األصل-٢                 
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 )خالصة الباب ( 
 

 :للقضية حكامن مها
 . التناقض-١
 . العكس-٢

 .اختالف قضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض صدق أحدمها وكذب األخرى: فالتناقض
 .ورشوطه االحتاد يف املوضوع واملحمول والزمان واملكان واإلضافة والقوة والفعل واجلزء والكل والرشط

 .فنقيض الشخصية بمجرد تبديل اإلجياب بالسلب
 .ونقيض املوجبة الكلية سالبة جزئية
 .ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية

 .واملهملة يف قوة اجلزئية فتنقض بالكلية
 .تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسلب والصدق بحاله: والعكس

 .ذب العكس كذب األصلفمتى صدق األصل صدق عكسه،ومتى ك
 .وعكس املوجبة الكلية واجلزئية موجبة جزئية

 .وعكس السالبة الكلية كنفسها
 .والسالبة اجلزئية ال تنعكس
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 " تعليقات عىل النص "
 

                                               ُ                                        التناقض                       (                       
 ً واألخـرى كاذبـةً إحدامها صـادقةِ تكونْ أنِِه يقتيض لذاتُ بحيثِ والسلبِ باإلجيابِ القضيتنيهو اختالفُ

 .ٍ بكاتبَ ليسٌ، زيدٌ كاتبٌنا زيدِكقول
ُ  ِ واجلـزءِ والفعلِلقوة واِ واإلضافةِ واملكانِ والزمانِ واملحمولِهام يف املوضوعِ اتفاقَ إال بعدَ ذلكوال يتحقق
 .ِ والرشطِوالكل

 
 

........................................................................................................
 بعد أن أهنى املصنف كالمـه حـول تعريـف القـضية وبيـان أقـسامها، رشع يف أحكامهـا فبـدأ أوال :أقول

 هو اختالف القضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتيض لذاته أن تكون إحدامها  التناقض: (بالتناقض فقال
 .ومعنى لذاته أي لذات االختالف باإلجياب والسلب وليس بسبب واسطة  )صادقة واألخرى كاذبة

 .زيد كاتب، وزيد ليس بكاتب فهنا لذات ونفس االختالف بينهام باإلجياب والسلب حصل تناقض: مثال
ن، زيد ليس بناطق، فهنا اختلف املحمول يف القضيتني، ومع هذا وجد تنافر بني القـضيتني زيد إنسا: مثال

فال جيتمعان وال يرتفعان، ولكن ذلك ال يسمى تناقـضا ألن االحتـاد يف املحمـول رشط يف التنـاقض بـني 
 .إلنسانيةالقضيتني، وإنام حصل التنافر بينهام بسبب أن كل إنسان ناطق فحيث نفينا الناطقية انتفت ا

فهنا هلذا املثال خصوصية فإنه لوال أن كل ناطق إنسان ملا لزم التناقض بني القـضيتني فالواسـطة هنـا هـي 
تساوي املحمولني أعني اإلنسان والناطق فلم يكن االختالف يف اإلجياب والـسلب كـاف هنـا لوحـده يف 

 .    ال أهو ب وأ هو ليس ب فتأملهحصول التناقض فهذا ال يسمى تناقضا يف املنطق وإنام املنطق أن يق
 .فاألوىل موجبة والثانية سالبة ) زيد كاتب زيد ليس بكاتب( ثم مثل للتناقض بقوله 

إال بعد اتفـاقهام يف املوضـوع واملحمـول والزمـان واملكـان واإلضـافة ( أي التناقض  ) وال يتحقق ذلك( 
 .ليه يف الرشحقد سبق التمثيل ع ) والقوة والفعل واجلزء والكل والرشط
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 .ٍ بحيوانَ ليسِ اإلنسانُ، وبعضٌ حيوانٍ إنسانُنا كلِ، كقولُزئيةاجل ُ إنام هي السالبةِ الكليةِ املوجبةُفنقيض
 ِ اإلنـسانُ، وبعـضٍ بحيـوانِ مـن اإلنـسانَنـا ال يشءِ، كقولُ اجلزئيـةُ املوجبةَ إنام هيِ الكليةِ السالبةُونقيض
 .ٌحيوان

ُُفاملحصورات  ُنـا كـلِ كقولِ قـد تكـذبانِ ألن الكليتنيِهام يف الكميةِ اختالفَ بينهام إال بعدُلتناقض ا ال يتحقق
 .ٍ بكاتبِ من اإلنسانَ، وال يشءٌ كاتبٍإنسان

 .  ٍ بكاتبَ ليسِ اإلنسانُ، وبعضٌ كاتبِ اإلنسانُنا بعضِ كقولِ قد تصدقانِواجلزئيتني
 
 
 

........................................................................................................ 
 ) فنقيض املوجبة الكلية إنام هي السالبة اجلزئية كقولنا كل إنسان حيوان، وبعض اإلنسان لـيس بحيـوان( 

 .فاألوىل موجبة كلية والثانية سالبة جزئية
ء مـن اإلنـسان بحيـوان، وبعـض اإلنـسان ونقيض السالبة الكلية إنام هي املوجبة اجلزئية، كقولنا ال يش(

 .فاألوىل سالبة كلية والثانية موجبة جزئية، وبعبارة خمترصة الكلية تنتقض باجلزئية) حيوان 
ال يتحقق التناقض بينهام إال بعد اخـتالفهام يف ( أي القضايا التي فيها سور كيل أو جزئي ) فاملحصورات ( 

بد أن تكون الثانية جزئية ولكن ما الـسبب يف اشـرتط االخـتالف يف فإذا كانت إحدامها كلية فال ) الكمية 
ناقض بني قضيتني كليتـني ألمكـن أن فلو جعلنا الت ) ألن الكليتني قد تكذبان(  أجاب عليه بقوله ؟الكمية

 .كونا كاذبتني معا وهذا خيالف أساس التناقض وهو أن تكون إحدامها صادقة واألخرى كاذبةي
فكالمها كاذبتان ألن بعض أفـراد اإلنـسان جييـد )  كاتب، وال يشء من اإلنسان بكاتبكقولنا كل إنسان (

 .الكتابة وبعضهم ال جييد الكتابة
فلو جعلنا التناقض بني موجبة جزئية وسالبة جزئية ألمكن أن يكونـا صـادقتني  )واجلزئيتني قد تصدقان (

  .معا وهذا خيالف أساس التناقض
 .وهنا كالمها صادقتان ) ، وبعض اإلنسان ليس بكاتبكقولنا بعض اإلنسان كاتب(
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 ُالعكس
 ِ والتكذيبِ والتصديقِِه بحالِ والسلبِ اإلجيابِ بقاءَ معً موضوعاُ، واملحمولً حمموالُ املوضوعَّ يصريْهو أن
 .ِهبحال

ُ إذ يصدقً كليةُ ال تنعكسُ الكليةُواملوجبة  ْ، بـلٌ إنـسانٍن حيـواُ كـلُ، وال يـصدقٌ حيـوانٍ إنسانُنا كلُ قولْ
 ِ باإلنسانً موصوفاً شيئاُ؛ فإنا نجدٌ إنسانِ احليوانُ بعضُ يصدقٌ حيوانٍ إنسانُ ألنا إذا قلنا كلً جزئيةُتنعكس
 .ِ احلجةِ هبذهً جزئيةُ تنعكسً أيضاُ اجلزئيةُواملوجبة .ٌ إنسانِ احليوانُ بعضُ فيكونِواحليوان

........................................................................................................ 
العكـس وهـو أن يـصري املوضـوع حممـوال ( ثم بدأ باحلكم الثاين من أحكام التناقض وهو العكس فقـال 

ففـي العكـس تكـون  ) واملحمول موضوعا مع بقاء اإلجياب والسلب بحاله، والتصديق والتكذيب بحاله
 .لزوما، ويف التناقض تكون القضيتان إحدامها صادقة واألخرى كاذبة لزوماالقضيتان صادقتني 

ومعنى بقاء التصديق هو كلام صدق األصل صدق العكس، ومعنى بقاء التكذيب هو كلام كـذب العكـس 
ْإذ ( بل تنعكس جزئيـة والـسبب  ) واملوجبة الكلية ال تنعكس كلية(  .كذب األصل عىل ما بيناه يف الرشح

 ) بل تـنعكس جزئيـة( فال حيصل العكس  ) نا كل إنسان حيوان، وال يصدق كل حيوان إنسانيصدق قول
ألنا إذا قلنا كـل إنـسان حيـوان يـصدق بعـض (والدليل عىل صحة العكس إذا عكست الكلية جزئية هو 

ذا بمعنـى أنـه إ) احليوان إنسان؛ فإنا نجد شيئا موصوفا باإلنسان واحليوان فيكون بعض احليـوان إنـسان 
كانت القضية كل إنسان حيوان صادقة فال بد قطعا أن يكـون بعـض احليـوان إنـسان، ألنـه حيـنام حيمـل 
احليوان عىل اإلنسان يكون شيئا معينا متصفا باإلنسان واحليوانية مثل زيد وعمرو وبكـر، وحينئـذ يكـون 

 املوضـوع واملحمـول أي بعبارة أخرى إن احلمل يقتيض االحتاد بني .بعض احليوان إنسان وهو زيد وغريه
توجد مصاديق مشرتكة بينهام وإال ملا صح احلمل فمثال حينام نقول اإلنسان كاتب، فإنا نجد بعض األفراد 

صف زيد باإلنـسانية والكتابـة معـا، وهـذا يقتـيض أن يكـون بعـض يتكزيد يقال عليه هذا إنسان كاتب ف
 .ف اإلنسانية ووصف الكتابة تأملهالكاتب إنسان وذلك البعض هو نفسه زيد الذي حتقق به وص

التي ذكرها فإننا حينام نقول بعض اإلنسان أبيض فإنا  )  احلجة واملوجبة اجلزئية أيضا تنعكس جزئية هبذه( 
 .نجد شيئا معينا كزيد يتصف باإلنسانية والبياض فيكون بعض األبيض إنسان
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ٌ بنيَ وذلكً كليةُ تنعكسُ الكليةُوالسالبة  َ ال يشءَ صـدقٍ بحجـرِ من اإلنـسانَ ال يشءَإذا صدقه؛ فإنه ِ بنفسّ
 .ٍ بإنسانِمن احلجر
 .ُهُ عكسُ وال يصدقٍ بإنسانَ ليسِ احليوانُ بعضُ يصدقُ؛ ألنهً هلا لزوماَ ال عكسُ اجلزئيةُوالسالبة

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
 أي ال حيتاج إىل دليـل  )ّبني بنفسه ( أي انعكاسها كلية ) وذلك ( ال جزئية  ) والسالبة الكلية تنعكس كلية( 
أي ألن السلب الكيل يقتـيض  ) فإنه إذا صدق ال يشء من اإلنسان بحجر صدق ال يش من احلجر بإنسان( 

 ال يشء من اإلنسان بحجر فمعناه أن مجيـع أفـراد اإلنـسان ال أن ال يوجد أي أفراد مشرتكة بينهام فإذا قلنا
 .تتصف باحلجرية، فيكون بالعكس مجيع أفراد احلجر ال تتصف باإلنسانية

 .ب صدق ال يشء من ب أ فلذا يصح السلب الكيل من جهتني فإذا صدق ال يشء من أ
دائـم بـل أحيانـا يف بعـض األمثلـة أي ال عكس هلا بـشكل الزم و ) والسالبة اجلزئية ال عكس هلا لزوما( 

 .عكس صادقهلا وأحيانا ال حيصل سالبة اجلزئية حيصل عكس صادق لل
 .وبام أن املنطق قواعد كلية فال يعرتف بوجود العكس للجزئية السالبة

 . بعض اإلنسان ليس بأبيض قضية صادقة، وبعض األبيض ليس بإنسان قضية صادقة أيضا:المث
 .ان قضية صادقة، وبعض اإلنسان ليس بحيوان قضية كاذبةوبعض احليوان ليس بإنس

ألنه يصدق بعض احليـوان لـيس بإنـسان وال (يوجد عكس الزم يف السالبة اجلزئية فسقطت ولذا قال فال 
 . وهو بعض اإلنسان ليس بحيوان ) يصدق عكسه
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس السابع والعرشون ( 
 :األسئلة

 ا تقدم كيف تعرف أنه يوجد تناقض بني قضيتني ؟  يف ضوء م-١
 . إذا صدقت إحدامها كذبت األخرىبحيثإذا كانا خمتلفني باإلجياب والسلب 

  ما معنى قوهلم إن النقيضني ال يصدقان وال يكذبان؟ -٢
 .أي ال جيتمعان معا وال يرتفعان معا عن املوضوع

  ما هي فائدة معرفة التناقض؟-٣
 .ا بالدليل فقد بطل نقيضها، وإذا أثبت بطالن نقيض قضية فقد أثبت صحة تلك القضيةإذا أثبت قضية م

 
 )الدرس الثامن والعرشون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط التناقض؟-١

االحتاد يف املوضوع واملحمـول والزمـان واملكـان واإلضـافة والقـوة والفعـل واجلـزء والكـل : ثامنية هي
   .والرشط

 ّرب بعبارة خمترصة عن تلك الرشوط؟   ع-٢
 .االحتاد يف املوضوع واملحمول وقيودمها

  ما هي فائدة معرفة رشوط التناقض؟-٣
 فائدة معرفة هذه الوحدات الثامين التي هي رشوط التناقض تكمن يف رفع التعارض الظاهري بني القضايا

 .فيام إذا مل تتوفر تلك الوحدات
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 :التامرين
 : التناقض بني القضايا اآلتيةّبني سبب عدم

 .االختالف يف املوضوع. )سول اهللا  مسيلمة ليس بر-حممد رسول اهللا ( -١
 . االختالف يف اإلضافة ). القرآن ليس هدى للكافرين -القرآن هدى للمتقني ( -٢
االختالف يف  ). بنو إرسائيل ليسوا بأفضل العاملني بعد البعثة -بنو إرسائيل أفضل العاملني يف زماهنم ( -٣

 .الزمان
 إن اهللا مل يبح الزواج بأكثر مـن امـرأة إن مل يعـدل -إن اهللا أباح الزواج بأكثر من امرأة إن عدل بينهن ( -٤

 .االختالف يف الرشط ).بينهن
 .االختالف بالقوة والفعل ). أبو عبيدة ليس بخليفة بالفعل -أبو عبيدة خليفة بالقوة ( -٥

 
 )رشون الدرس التاسع والع( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف ننقض الكلية موجبة كانت أو سالبة ؟ -١

 . فالكلية املوجبة تنقض باجلزئية السالبة، والكلية السالبة تنقض باجلزئية املوجبةالكلية تنقض باجلزئية
  كيف ننقض املهملة؟-٢

 .باجلزئية ألهنا يف قوهتا
 سالبة ومل ننقضها بالكلية السالبة؟ مل نقضنا الكلية املوجبة باجلزئية ال-٣

 كـام يف ألن أساس التناقض هو إذا صدقت إحدامها كذبت األخرى فإذا نقضناها بالكلية قد يكـذبان معـا
 .بعض األمثلة

   
 :التامرين

 :انقض القضايا اآلتية
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الناس بعض (  ال أحد من الناس سينجو من النار -) بعض الناس ليسوا بمسلمني( كل الناس مسلمون ( 
كل بدعة (  بعض البدع ليست ضاللة -)ال يشء من احلب يقتل (  من احلب ما قتل - )سينجون من النار 

كل جبان خيذلك (  اجلبان لن خيذلك يف وقت الشدة -)النيل ليس هنرا صغريا (  النيل هنر صغري -)ضاللة 
  ).              )يف وقت الشدة 

 
 )الدرس الثالثون ( 

 :األسئلة
 يف ضوء ما تقدم ما هو العكس؟ -١

 .تبديل كل من طريف القضية باآلخر مع بقاء اإلجياب والسالب والصدق بحاله
  كيف تعكس القضايا املحصورات؟-٢

املوجبة الكلية واملوجبة اجلزئية تنعكسان إىل موجبة جزئية، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كليـة، والـسالبة 
 .اجلزئية ال عكس هلا

  تنعكس السالبة اجلزئية؟ مل ال-٣
 .ألنه قد يصدق األصل ويكذب العكس

 
 :التامرين

 :استخرج بطريقة العكس قضايا صادقة مما ييل
َ من األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر - )بعض املرفوع فاعل ( كل فاعل مرفوع (  َبعض مـن يـؤمن ( ِ

ال يشء يأتيـه الباطـل هـو مـن ( أتيـه الباطـل  ال يشء من القـرآن ي-)باهللا واليوم اآلخر هو من األعراب 
 - )بعض الضالالت بدع (  كل بدعة ضاللة -)بعض ما يتيمم به تراب (  بعض الرتاب يتيمم به - )القرآن

 ). ) فعل رال يشء من املجرو( ال يشء من الفعل بمجرور  
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 )الدرس الواحد والثالثون ( 
 :األسئلة

 التالزم بالعكس؟ يف ضوء ما تقدم ما عالقة قواعد -١
 . إذا كذب العكس كذب األصل- إذا صدق األصل صدق العكس، ب-أ
  ملاذا إذا كذب األصل قد ال يكذب العكس فلم ال يوجد تالزم ؟ -٢

 .ألن األصل ملزوم والعكس الزم له وال يلزم من كذب امللزوم كذب الالزم
  كيف نستفيد من مبحث العكس؟-٣

ة من األصل إذا كان صادقا، ونستفيد كذب األصل متى علمنا أن عكـسه نستفيد يف استخراج قضية صادق
 .كاذب
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 )الباب السادس وفيه ثامنية دروس ( 
 

 )الدرس الثاين والثالثون ( 
 

 الدليل 
 

َ الكالم مفصال حول التعريف ِقد علمت أن أبحاث املنطق تدور حول التعريف والدليل، وقد سبق َِ َ َ ًَّ ُ ُْ َ ِْ ِ. 
ما الدليل فقد فرغنا من احلديث عن مقدماته أعني مبحث القضية وأقسامها وأحكامها، وها نحن نرشع وأ

 .يف الدليل نفسه
ُما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: فالدليل هو ُِ. 

 .َإذا علمت أن التدخني مرض بالبدن، فستعلم أنه حرام: مثال
 .َفيلزم من علمك برضر التدخني، علمك بحرمته

 . العلم بأن التدخني مرض يسمى دليال ألنه يدلك عىل حرمتهف
 .  واليشء الذي استفدته وكسبته من ذلك الدليل وهو حرمة التدخني يسمى مدلوال

وهلذا حينام تعلـم بالـدليل تعلـم  )  أن الدليل ملزوم، واملدلول الزم له: (والعالقة بني الداللة واللزوم هي
 . إىل الزوجية يقودك الدليل إىل املدلولباملدلول فكام تقودك األربعة

 .كام حققه اإلمام أبو العباس) ِفكل ما كان مستلزما لغريه أمكن أن يستدل به عىل ذلك الغري ( 
 .طرقة الباب تدل عىل شخص عند الباب: مثال

 .فالطرقة دليل وملزوم، ووجود الطارق مدلول والزم
 .الدخان يدل عىل النار: مثال

 . وملزوم، والنار مدلول والزمفالدخان دليل 
 :ثم إن الدليل نوعان

 .دليل مبارش: أوال
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 . دليل غري مبارش: ثانيا
 .ما يستدل فيه بيشء عىل يشء آخر، أو بقضية عىل أخرى: فالدليل املبارش هو

 .ويدخل يف هذا النوع مجيع أنواع الدالالت التي تقدمت يف أوائل الكتاب يف مبحث الداللة
  .مت أن هذا العدد أربعة فستعلم أنه زوجإذا عل: مثال

 .األربعة ملزوم والزوجية الزم: فاألربعة دليل عىل الزوجية، وإن شئت فقل
 .إذا رأيت الشمس ترشق من جهة فستعلم أن تلك اجلهة هي الرشق: مثال

 .فالشمس دليل ملزوم وجهة الرشق مدلول والزم
 .أنه عليك أن توقف مركبتكإذا رأيت إشارة املرور احلمراء فستعلم : مثال

 .فاإلشارة احلمراء دليل، ولزوم التوقف مدلول
 .ويدخل يف هذا النوع أيضا مبحث التناقض والعكس ألننا نستدل بقضية واحدة عىل قضية أخرى

إذا علمت أن اهللا موجود قضية صادقة، فستعلم أن ما يقوله امللحد من أن اهللا ليس بموجـود قـضية : مثال
 . يلزم من العلم بصدق إحدامها العلم بكذب األخرى نقيضان كاذبة ألهنام

إذا علمت أن كل إنسان حيوان قضية صادقة فستعلم أنه بعـض احليـوان إنـسان صـادقة أيـضا ألن : مثال
 .ويلزم من العلم بصدق األصل العلم بصدق العكسالثانية عكس األوىل التي هي األصل 

 .ل فيه بمجموع قضيتني عىل قضية أخرى ما يستد:أما الدليل غري املبارش فهو
 . فستعلم أن النبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر: إذا علمت أن: مثال

فأنتجا لك علام بقضية أخرى وهـي النبيـذ ) النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام : ( فهنا علمت بقضيتني ومها
 .دلوال ونتيجةحرام، فتلك القضيتان تسمى دليال والقضية الناجتة منهام تسمى م

والدليل غري املبارش هو الذي هيتم به املناطقة ويعقدون له مبحث الدليل ويتكلمون عىل تفاصيله ويعرفونه 
  .معلوم تصديقي يوصل إىل جمهول تصديقي: بأنه

: وقد أوصال إىل جمهول تصديقي وهو ) النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام : ( فاملعلوم التصديقي هنا قضيتان
  ).ذ حرام النبي( 

 .واحرتزوا بكلمة التصديقي عن التعريف فإنه معلوم تصوري يوصل إىل جمهول تصوري
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 .حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهولفالدليل غري املبارش 
 .ال حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهولوالدليل املبارش 

 
************************************************************************  

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هو الدليل وما هو املدلول؟ -١
  ما هي العالقة بني الداللة واللزوم؟  -٢
  كيف تفرق بني االستدالل املبارش وغري املبارش؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّميز بني الدليل املبارش وغري املبارش فيام يأيت
 كل ذهب معدن، وكل معدن -اإلنسان أبيض عىل بعض األبيض إنسان بعض -املحراب عىل جهة القبلة( 

 ).   يتمدد باحلرارة، فكل ذهب يتمدد باحلرارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٨٣ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 " خمططات توضيحية "
 
 ستداللاال

 
  غري مبارش              مبارش                                                                                             

 
  

 يشء عىل يشء         قضية عىل أخرى                                       
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 ) الثالث والثالثون درسال ( 
 

 القياس 
 

مـا ال حيتـاج : ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخـر، وأنـه نوعـان مبـارش وهـو: َقد علمت أن الدليل هو
 .ما حيتاج لقضيتني للوصول إىل املجهول: لوصول إىل املجهول، وغري مبارش وهولقضيتني ل

 .ثم إن الدليل غري املبارش أقسام أوهلا هو القياس
 .قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها قول آخر: والقياس هو

 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر: مثال
ّمتى سلمها وصدق هبا النـاظر فسيـستنتج منهـا قـضية )  مسكر حرام  وكل-النبيذ مسكر( فهذه القضايا 

 ).النبيذ حرام ( صادقة عنده وال بد وهي 
 . فالزاين ترد شهادته- وكل فاسق ترد شهادته-الزاين فاسق: مثال

 ِّ فسيسلم حتام بأن الـزاين تـرد شـهادته- وأن كل فاسق ترد شهادته-ّفإذا صدق الشخص بأن الزاين فاسق
، وبام أن الزاين فاسق فهو داخل يف تلك القاعدة فينطبـق عليـه )كل فاسق ترد شهادته : ( لقاعدة هيألن ا

 .احلكم وهو رد شهادته
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-كل ذهب معدن: مثال

 .رةكل ذهب يتمدد باحلرا: فهاتان القضيتان متى سلمتا لزم عنهام قضية أخرى صادقة وهي
 :وللقياس مصطلحات ينبغي بياهنا وهي

َ املقدمة وهي-١  .القضية التي يتألف منها القياس: ِّ
 .ففي املثال السابق كل ذهب معدن هذه مقدمة، وكل معدن يتمدد باحلرارة، هذه مقدمة أخرى

 .فكل قياس يتألف من مقدمتني
 :وتقسم املقدمة إىل قسمني مها

 ).كل ذهب معدن  ( ،املقدمة األوىل:  الصغرى وهي-أ



 -١٨٥ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 ).كل معدن يتمدد باحلرارة ( ، املقدمة الكربى: الكربى وهي
 .، مثل كل ذهب يتمدد باحلرارةالقول الذي ينتج من املقدمات:  النتيجة وهي-٢

 .وهذه النتيجة هي ثمرة العملية القياسية التي يقوم هبا الشخص
 . مفردات املقدمتني:  احلدود وهي-٣

 . من موضوع وحممولأي أجزاء كل مقدمة
 يتمـدد - معـدن-الـذهب: ( احلـدود هـي)  وكل معـدن يتمـدد بـاحلرارة -كل ذهب معدن( ففي املثال 

 ).باحلرارة 
 :واحلدود ثالثة هي

 .موضوع النتيجة:  احلد األصغر وهو-أ
 .حممول النتيجة:  احلد األكرب وهو-ب
 .ة القياس وال يتكون من دونه، وهو عمداملكرر بني مقدمتي القياس:  احلد األوسط وهو-جـ

 ) كل ذهب يتمدد باحلرارة: ( كانت النتيجة هي)  وكل معدن يتمدد باحلرارة -كل ذهب معدن( ففي املثال 
 ). يتمدد باحلرارة ذهبكل ( فالذهب حد أصغر ألنه موضوع النتيجة 

  ) يتمدد باحلرارةكل ذهب ( ويتمدد باحلرارة حد أكرب ألنه حممول النتيجة 
 ). يتمدد باحلرارة معدن وكل -معدنكل ذهب ( ملعدن هو احلد األوسط ألنه تكرر يف املقدمتني وا

  
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس؟-١
  ما الفرق بني احلدود الثالثة؟-٢
  هل كل قضيتني كيفام كانا تشكالن قياسا ؟-٣
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  )١متارين ( 
 

 :لتاليةّبني املقدمات واحلدود يف القياسات ا
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار- كل بدعة ضاللة-١
 .   فاملؤمن يفلح-ُ وكل من يطيع اهللا ورسوله يفلح- املؤمن يطيع اهللا ورسوله-٢
 .  فكل فاعل معرب- وكل مرفوع معرب- كل فاعل مرفوع-٣
 

  )٢متارين ( 
 

 :استخرج النتائج من القياسات التالية
 .    وكل راع فهو مسؤول عن رعيته-راع كل إمام فهو -١
 .  وكل ما يصح الوضوء به يرفع احلدث- كل ماء طهور يصح الوضوء به-٢
 .       ّ وكل عبادة تفتقر لنية- كل صالة عبادة-٣
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 )الدرس الرابع والثالثون ( 
 

 أشكال القياس 
 
لنتيجة، وهـذا شـأن كـل قيـاس ال يـشذ منـه يشء       َقد علمت أن القياس أساسه هو التالزم بني مقدمتيه وا

 .أوله القياس االقرتاين: ثم إن القياس نوعان
 .الذي ال تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه: والقياس االقرتاين هو

 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر:  مثال
 ).النبيذ حرام ( تيجة وهي مل تذكر فيه الن)  وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر( فالقياس 

فيكون اقرتانيا، وإنام النتيجة تستخرج وتنتزع من املقدمات ) النبيذ ليس حراما ( ومل يذكر فيه نقيضها وهو 
 .ومل يسبق هلا ذكر رصيح فيها

 .ومجيع األمثلة التي مرت علينا من قبل هي من القياس االقرتاين
 :ثم إن للقياس االقرتاين أربعة أشكال

 . يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربىأن -١
 .أن يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى والكربى -٢
 .أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى والكربى -٣
 .أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى -٤

 .كل ذهب يتمدد باحلرارة ف- يتمدد باحلرارةمعدن وكل -معدنكل ذهب : مثال
 .وهو حممول يف املقدمة الصغرى، وموضوع يف املقدمة الكربى فهذا الشكل األول ) معدن( فاألوسط هو 

 . فال يشء من الذهب بنبات-بمعدن وال يشء من النبات - معدنذهبكل : مثال
 .ذا هو الشكل الثاينوهو حممول يف املقدمة الصغرى ويف املقدمة الكربى معا فه ) معدن( فاألوسط هو 

 فبعض ما يتمدد بـاحلرارة يـستخرج - يستخرج من األرضمعدن وكل - يتمدد باحلرارةمعدنكل : مثال
 .من األرض
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 .موضوع يف املقدمة الصغرى والكربى معا فهذا هو الشكل الثالث ) معدن( فاألوسط وهو 
 .رارة ذهب فبعض ما يتمدد باحل- معدن وكل ذهب- يتمدد باحلرارةمعدنكل : مثال

موضوع يف الصغرى وحممـول يف الكـربى أي عكـس الـشكل األول فهـذا هـو     )  معدن(فاألوسط وهو 
 .الشكل الرابع

 .هيئة احلد األوسط: فإذا أردنا أن نستخرج تعريف الشكل نقول هو
أي كيف يوضع يف املقدمات فإن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكـربى فهـو الـشكل األول وإن 
كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين وإن كان موضوعا فـيهام فهـو الـشكل الثالـث وإن كـان موضـوعا يف 

 .الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع
 - موجبة جزئيـة-موجبة كلية ( :ثم لكل شكل من األشكال ستة عرش احتامال؛ ألن املحصورات أربع هي

قيـاس مقـدمتني فـإذا رضبنـا احـتامالت املقدمـة األوىل األربعـة يف  يف كـل و ) سالبة جزئية -سالبة كلية
 : وهي١٦احتامالت املقدمة الثانية األربعة كان الناتج 

 .الكربى. ........  الصغرى
 . موجبة كلية- موجبة كلية-١
 . موجبة جزئية- موجبة كلية-٢
 . سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .   سالبة جزئية- موجبة كلية-٤
 . موجبة كلية-ة جزئية موجب-٥
 . موجبة جزئية- موجبة جزئية-٦
 . سالبة كلية- موجبة جزئية-٧
 . سالبة جزئية- موجبة جزئية-٨
 . موجبة كلية- سالبة كلية-٩
 . موجبة جزئية- سالبة كلية-١٠
 . سالبة كلية- سالبة كلية-١١
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 . سالبة جزئية- سالبة كلية-١٢
 . موجبة كلية- سالبة جزئية-١٣
 . موجبة جزئية-بة جزئية سال-١٤
 . سالبة كلية- سالبة جزئية-١٥
 . سالبة جزئية- سالبة كلية-١٦

ْوكل احتامل من هذه االحتامالت يسمى رضبا  َ. 
ْفالرضب هو  .هيئة اجتامع املقدمتني: َ

 . احتامال سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا١٦فاألشكال أربعة ولكل شكل 
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  )أسئلة( 
 

 ء ما تقدم ما هو القياس االقرتاين؟  يف ضو-١
  ما هي األشكال األربعة للقياس االقرتاين؟-٢
  من أين تنشأ الرضوب يف القياس االقرتاين؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني شكل القياس والرضب املستخدم فيام يأيت
 .  فكل نفس حادثة- وكل ما يذوق املوت حادث- كل نفس ذائقة املوت-١
 فبعض املبني ال يقبل عالمـات -وال يشء من  احلرف يقبل عالمات االسم والفعل - كل حرف مبني-٢

 .  االسم والفعل
 .     فبعض ما يفتقر لنية صالة- وكل صالة عبادة- كل عبادة تفتقر لنية-٣
ٌ كل بني آدم خطاء-٤  . ال أحد من بني آدم بمالئكة-ّ وال أحد من املالئكة بخطاء- ّ
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 ) والثالثون امسالدرس اخل( 
 

  الشكل األول  
 

َقد علمت أن للقياس االقرتاين أربعة أشكال حاصلة من تغيري موقع احلـد األوسـط يف املقـدمتني، ولكـل 
شكل ستة عرش رضبا حاصلة من رضب أحـوال املقدمـة الـصغرى األربعـة يف أحـوال املقدمـة الكـربى 

 .األربعة
 .يه حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربىوالشكل األول هو الذي يكون احلد األوسط ف

 رضبا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها ينتج وبعـضها عقـيم أي غـري منـتج نتيجـة ١٦وهو له 
 .صادقة

 :فرشوط إنتاجه اثنان
 .، أي تكون الصغرى موجبة سواء أكانت كلية أم جزئيةإجياب الصغرى -١
 .اء أكانت موجبة أم سالبة، أي تكون الكربى كلية سوكلية الكربى -٢

 :فالرضوب هي
 .منتج لتوفر الرشطني إجياب الصغرى وكلية الكربى.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .لية الكربىغري منتج لعدم ك.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .لعدم إجياب الصغرىغري منتج  . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
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 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .م إجياب الصغرىغري منتج لعد . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى وكلية الكربى . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة أربعة هي
 .موجبة كلية= وجبة كلية م-موجبة كلية -١

 . فكل معدن يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-كل ذهب معدن: مثال
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار-كل بدعة ضاللة: مثال
 .سالبة كلية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٢

 .ت فال يشء من الذهب بنبا- و اليشء من املعدن بنبات-كل ذهب معدن: مثال
 . فال يشء من البدعة بحسن- وال يشء من الضاللة بحسن-كل بدعة ضاللة: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة كلية- موجبة جزئية-٣

 . بعض املعادن غالية الثمن- وكل ذهب غايل الثمن-بعض املعادن ذهب
 . بعض األسامء مرفوعة- وكل فاعل مرفوع-بعض األسامء فاعل

 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٤
 . بعض املعادن ال تصدأ- وال يشء من الذهب يصدأ-بعض املعادن ذهب

 . بعض األعراب ال حيبون اهللا ورسوله- وال أحد من املنافقني حيب اهللا ورسوله-بعض األعراب منافقون
 :تنبيهات
 .هذه األشكال ال حرص ألمثلتها فيمكن للطالب أن يمثل بام شاء: أوال
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ألول بدهيي اإلنتاج أي أنه ال حيتاج لدليل للتصديق بالنتيجة فكل الناس تعلـم أنـه إذا كـان الشكل ا: ثانيا
 فكل أ جـ، بال حاجة لدليل بخالف بقية األشكال الثالثة الباقية فهي نظرية حتتاج - وكل ب جـ-كل أ ب

 . لدليل يثبت صحة النتيجة
 :اع اخلطوات التاليةطريقة استخراج النتيجة يف كل األشكال تكون بإتب: ثالثا
 . حذف احلد األوسط-أ
 . إذا كانت إحدى املقدمات موجبة واألخرى سالبة فالنتيجة سالبة دائام-ب
 . إذا كانت إحدى املقدمات جزئية واألخرى كلية فالنتيجة جزئية دائام-جـ
 .ضا إذا كانت املقدمتان متشاهبتني موجبة بموجبة أو سالبة بسالبة فالنتيجة متشاهبة أي-د

 .هـ إذا كانت املقدمتان جزئيتني فالنتيجة جزئية دائام
 . وال يشء من الذهب يصدأ-بعض املعادن ذهب: مثال

فهنا نحذف احلد األوسط وهو الذهب، وبام أنه عندنا موجبة بسالبة فتكون النتيجة سالبة، وبام أنـه عنـدنا 
 .فتكون النتيجة جزئية سالبة)يصدأ بعض املعادن ال : ( كلية بجزئية فتكون النتيجة جزئية، فنقول

إنام اشرتط املناطقة إجياب الصغرى ألهنا إذا كانت سالبة قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني : رابعا
 .فتكون النتيجة عقيمة

 . فال يشء من اإلنسان بجسم- وكل حجر جسم-ال يشء من اإلنسان بحجر: مثال
 . املقدمتنيفهذا رضب عقيم ألن النتيجة كاذبة رغم صدق

واشرتطوا كلية الكربى ألهنا إذا كانت جزئية قد تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فيكون ذلك الرضب 
 .عقيام
 . فبعض اإلنسان صاهل- وبعض احليوان صاهل-كل إنسان حيوان: مثال

 .فهذه النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
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  )أسئلة( 
 

 ج الشكل األول؟ يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتا-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل األول؟-٢
  كيف تستخرج النتيجة من املقدمات مثل من عندك بمثال؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  وكل عقيم فاقد لرشط اإلنتاج؟  -بعض رضوب الشكل األول عقيم -١
 صح الوضوء به؟   وال يشء من النجس ي- بعض املياه نجسة-٢
  وال أحد من الذين حيبون اهللا ورسوله خيلد يف النار؟- كل مسلم حيب اهللا ورسوله-٣
  وكل معصوم صادق؟  - كل نبي معصوم-٤
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 " توضيحية خمططات "
 

 الشكل األول
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 موجبة كلية+      موجبة كلية.ب الصغرىاجي إ - ١   
 .سالبة كلية+         موجبة كلية.    كلية الكربى-٢

.                                                                                                          ة كليةموجب+ موجبة جزئية                                                                                   
  . سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                                                   
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 )والثالثون درس السادس ال( 
 

   ثاين الشكل ال 
 

 أن الشكل األول هو ما كـان احلـد األوسـط فيـه حممـوال يف الـصغرى وموضـوعا يف الكـربى َقد علمت
 .ورشوط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى فتكون الرضوب املنتجة أربعة فقط

 .ٍّد األوسط فيه حمموال يف كل من الصغرى والكربىوأما الشكل الثاين فهو ما كان احل
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشوط إنتاجه اثنان
، أي إذا كانت الصغرى موجبة فال بـد أن تكـون الكـربى سـالبة  اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب -١

 .فال بد أن تكون الكربى موجبة وال يصح أن جتتمع موجبتان أو سالبتانوإذا كانت الصغرى سالبة 
 .، أي تكون الكربى كلية سواء أكانت موجبة أو سالبةكلية الكربى -٢

 :فالرضوب هي
 .غري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب والسلب.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .م توفر الرشطنيغري منتج لعد.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .غري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب والسلب.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-جبة جزئيةمو -٧
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .منتج لتوفر الرشطني . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج لعدم كلية الكربى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
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 .متني باإلجياب والسلبغري منتج لعدم اختالف املقد.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .منتج لتوفر الرشطني . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم كلية الكربى . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .لسلبغري منتج لعدم اختالف املقدمتني باإلجياب وا . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة أربعة هي
 . كليةسالبة=  كليةسالبة -موجبة كلية -١

 .  فال يشء من الذهب بنبات- وال يشء من النبات بمعدن-كل ذهب معدن: مثال
 .املؤمنني بمنافق فال أحد من - وال أحد من املنافقني بمخلص-كل مؤمن خملص: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٢

 . فبعض املعدن ليس بنحاس- وال يشء من النحاس بذهب-بعض املعدن ذهب:  مثال
 . فبعض الناس ليسوا بمنافقني- وال أحد من املنافقني بمخلص-بعض الناس خملص: مثال
 .سالبة كلية=  موجبة كلية-سالبة كلية -٣

 . فال يشء من اخلشب بذهب- وكل ذهب معدن- من اخلشب بمعدنال يشء: مثال
 . فال يشء من احلروف بفاعل- وكل فاعل معرب-ال يشء من احلروف بمعرب: مثال

  فال يشء من الذهب بخشب- وال يشء من املعدن بخشب-كل ذهب معدن
 .سالبة جزئية=  موجبة كلية-سالبة جزئية -٤

 . فبعض املواد ليست بذهب- وكل ذهب يوصل الكهرباء-ءبعض املواد ال توصل الكهربا: مثال
 . فبعض األنبياء ليسوا بأويل العزم- وكل أويل العزم رسل-بعض األنبياء ليسوا برسل: مثال

 :تنبيهان
 .ّظهر مما تقدم أن الشكل الثاين ال ينتج املوجبة قط بل تكون نتائجه سالبة دائام: األول
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تالف املقـدمتني باإلجيـاب والـسلب ألنـه إذا اتفقـت املقـدمتان باإلجيـاب إنام اشرتط املناطقة اخـ: الثاين
 .والسلب قد تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فتكون النتيجة عقيمة

 .  فكل إنسان فرس- وكل فرس حيوان-كل إنسان حيوان: مثال
 .فهذا رضب عقيم ألن النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني

 . صدق املقدمتني فيكون الرضب عقياممع كانت جزئية قد تكذب النتيجة نا إواشرتطوا كلية الكربى ألهن
 . فبعض اإلنسان ليس بحيوان- وبعض احليوان ليس بناطق-كل إنسان ناطق: مثال

 .فهذه النتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
 

************************************************************************ 
 

  )لةأسئ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثاين؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثاين؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثاين؟-٣
 

 )متارين  ( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  واليشء من املكروه بعبادة؟  - كل زكاة عبادة-١
  وكل حرف مبني؟   -كلامت ليست مبنية بعض ال-٢
  وال يشء من األعامل الصاحلة بخارس؟   - بعض التجارة خارس-٣
  وكل عدل تقبل شهادته؟- ال أحد من الفجار تقبل شهادته-٤
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الثاين
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 سالبة كلية+                       موجبة كلية اختالف مقدمتيه - ١                                        
 .لبة كليةسا+ موجبة جزئية.                                                                 باإلجياب والسلب

                                                                                .موجبة كلية+                           سالبة كلية . كلية الكربى-٢

  . موجبة كلية+   سالبة جزئية                                                                                     
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 ) والثالثون سابع الدرسال(  
 

   ثالثالشكل ال  
 

 أن الشكل الثاين هو ما كان احلد األوسط فيه حمموال يف الصغرى ويف الكـربى ورشوط إنتاجـه َقد علمت
 .اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى فتكون الرضوب املنتجة أربعة فقط

 .ٍّ الثالث فهو ما كان احلد األوسط فيه موضوعا يف كل من الصغرى والكربىوأما الشكل
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشوط إنتاجه اثنان
 . إجياب الصغرى -١
املقدمتني كلية ال فـرق ، أي ال ينتج القياس من جزئيتني بل جيب أن تكون إحدى إحدى املقدمتنيكلية  -٢

 .بني أن تكون الصغرى أو الكربى
 :فالرضوب هي

 .منتج لتوفر الرشطني.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .منتج لتوفر الرشطني.  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥
 .غري منتج لعدم كلية إحدى املقدمتني.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج لتوفر الرشطني.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .غري منتج لعدم كلية إحدى املقدمتني.  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .تج لعدم إجياب الصغرىغري من . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠



 -٢٠١ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . موجبة كلية-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج لعدم توفر الرشطني . موجبة جزئية-بة جزئيةسال -١٤
 .غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 . غري منتج لعدم إجياب الصغرى . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :فالرضوب املنتجة ستة هي
 .جزئية موجبة= موجبة كلية -موجبة كلية -١

 . فبعض املعدن موصل جيد للكهرباء- موصل جيد للكهرباء وكل ذهب-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض العبادة يفتقر للوضوء- وكل صالة تفتقر للوضوء-كل صالة عبادة: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢

 . فبعض الفاكهة أبيض- وبعض العنب أبيض-كل عنب فاكهة: مثال
 .فبعض الكلمة مرفوع - وبعض االسم مرفوع-كل اسم كلمة: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٣

 . فبعض املعدن ليس بفضة- وال يشء من الذهب بفضة-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض العبادة ال جيب فيه الوضوء- وال يشء من الزكاة جيب فيه الوضوء-كل زكاة عبادة: مثال
  .سالبة جزئية=  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤

 . فبعض ما يتمدد باحلرارة ليس بذهب- وبعض املعدن ليس بذهب-كل معدن يتمدد باحلرارة: مثال
 . فبعض املبني ليس بعامل- وبعض احلروف ليس بعامل-كل حرف مبني: مثال
 .موجبة جزئية=  موجبة كلية-موجبة جزئية -٥

 . فبعض أمحر اللون مجيل- وكل ورد مجيل-بعض الورد أمحر اللون: مثال
 . فبعض العامل مبني- وكل حرف مبني- بعض احلروف عامل:مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٦
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 . فبعض األمحر ليس بكريه الرائحة- وال يشء من الورد بكريه الرائحة-بعض الورد أمحر: مثال
 . فبعض العامل ليس بمعرب- وال يشء من احلروف بمعرب-بعض احلروف عامل: مثال

 :تنبيهان
 .ظهر مما تقدم أن الشكل الثالث ال ينتج إال جزئيا، حتى لو كان الرضب مركبا من كليتني: األول
إنام اشرتط املناطقة إجياب الصغرى ألهنا إذا كانت سالبة قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني : الثاين

 .فيكون الرضب عقيام
 .جر ليس بجسم فبعض احل- وكل إنسان جسم-ال يشء من اإلنسان بحجر: مثال

 .وهذه نتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيام
واشرتطوا كلية إحدى املقدمتني ألهنام إذا كانتا جزئيتني قد تكذب النتيجة رغـم صـدق املقـدمتني فيكـون 

 .ذلك الرضب عقيام
 . فبعض اإلنسان فرس- وبعض احليوان فرس-بعض احليوان إنسان: مثال

 .بة رغم صدق املقدمتنيفهذه النتيجة كاذ
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثالث؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثالث؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثالث؟-٣
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  )متارين( 
 

 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت
  وبعض املجتهدين خمطئ؟  - كل جمتهد مأجور-١
  وكل فاعل مرفوع؟- كل فاعل معرب-٢
  و بعض الفاسقني ال يقلعون عن معاصيهم؟- كل فاسق جتب عليه التوبة-٣
  وكل ماء سائل؟- بعض املاء طاهر-٤
  بصحيح بدون نية؟ وال يشء من الوضوء- كل وضوء طهارة-٥
  وال يشء من الواجبات جيوز تركه ؟- بعض الواجبات صالة-٦
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الثالث
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 .موجبة كلية+                       موجبة كلية . إجياب الصغرى- ١                                        
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية.               كلية إحدى املقدمتني- ٢                                        

                                                                                .سالبة كلية+      موجبة كلية                                                    

  . سالبة جزئية+    موجبة كلية                                                                                     

 .موجبة كلية+ موجبة جزئية                                                               
 .سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                            
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 )الدرس الثامن والثالثون ( 
 

 الشكل الرابع
 

يف الـصغرى ويف الكـربى، ورشوط  أن الشكل الثالث هو ما كان احلد األوسـط فيـه موضـوعا َقد علمت
 .إنتاجه إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني فتكون الرضوب املنتجة ستة فقط

 .وأما الشكل الرابع فهو ما كان احلد األوسط فيه موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى
 . رضبا أيضا لكنها ليست كلها منتجة ومفيدة بل بعضها منتج وبعضها عقيم١٦وهو له 

 :ورشط إنتاجه يتنوع بحسب احلال عىل التفصيل التايل
 سالبتان أو جزئيتـان أو سـالبة  مقدماتهإذا كانت الصغرى غري موجبة جزئية فيشرتط أن ال جتتمع يف: أوال

 .مقدمتنييف مقدمة واحدة أو يف حصل ذلك االجتامع  سواء ،وجزئية
 .لكربى سالبة كليةإذا كانت الصغرى موجبة جزئية فيشرتط أن تكون ا: ثانيا

 : فالرضوب هي
 .منتج لتوفر الرشط.   موجبة كلية-موجبة كلية -١
 .منتج لتوفر الرشط.  موجبة جزئية-موجبة كلية -٢
 .منتج لتوفر الرشط.  سالبة كلية- موجبة كلية-٣
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية يف املقدمة الكربى.  سالبة جزئية-موجبة كلية -٤
 .غري منتج ألن الكربى ليست سالبة كلية.  موجبة كلية-جزئيةموجبة  -٥
 .غري منتج ألن الكربى ليست سالبة كلية.  موجبة جزئية-موجبة جزئية -٦
 .منتج ألن الكربى سالبة كلية.  سالبة كلية-موجبة جزئية -٧
 .سالبة كليةغري منتج الجتامع السلب واجلزئية وألن الكربى ليست .  سالبة جزئية-موجبة جزئية -٨
 .منتج لتوفر الرشط . موجبة كلية-سالبة كلية -٩
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية.  موجبة جزئية-سالبة كلية -١٠
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 . غري منتج الجتامع سالبتني.  سالبة كلية-سالبة كلية -١١
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية.  سالبة جزئية-سالبة كلية -١٢
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية .بة كلية موج-سالبة جزئية -١٣
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . موجبة جزئية-سالبة جزئية -١٤
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . سالبة كلية-سالبة جزئية -١٥
 .غري منتج الجتامع السلب واجلزئية . سالبة جزئية-سالبة كلية -١٦

 :لرابع عندنا حالتانفاخلالصة هي أننا يف الشكل ا
 أن تكون املقدمة الصغرى ليست موجبـة جزئيـة فحينئـذ يـشرتط رشط واحـد وهـو أن ال جيتمـع يف -١

 ). أو سالبة وجزئية - أو جزئيتان-سالبتان( القياس 
 أن تكون املقدمة الصغرى موجبة جزئية فحينئذ يشرتط رشط واحد وهو أن تكون الكربى سالبة كليـة -٢

 .احلالة عىل رضب منتج واحدفنحصل من هذه 
 :فالرضوب املنتجة مخسة هي

 .موجبة جزئية=  موجبة كلية-موجبة كلية -١
 . فبعض ما يتمدد باحلرارة ذهب- وكل ذهب معدن-كل معدن يتمدد باحلرارة: مثال
 . فبعض ما حيتاج لنية صالة- وكل صالة عبادة-كل عبادة حتتاج لنية: مثال
 .موجبة جزئية= ة موجبة جزئي-موجبة كلية -٢

 . فبعض النبات طيب الرائحة- وبعض الطيب الرائحة ورد-كل ورد نبات: مثال
 . فبعض الكلمة معرب- وبعض املعربات اسم-كل اسم كلمة: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة كلية -٣

 . فبعض املعدن ليس برخيص الثمن- وال يشء من الرخيص الثمن بذهب-كل ذهب معدن: مثال
 . فبعض من يشهد الشهادتني ليس بكافر- وال أحد من الكفار بمسلم-كل مسلم يشهد الشهادتني: مثال
 .سالبة جزئية=  سالبة كلية-موجبة جزئية -٤

 .  فبعض غايل الثمن ليس بخشب- واليشء من اخلشب بمعدن-بعض املعادن غالية الثمن: مثال
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 . فبعض النصارى ليسوا بعراقيني-اقي بأفريقي وال يشء من العر- نصارىبعض اإلفريقيني: مثال
 .سالبة كلية=  موجبة كلية-سالبة كلية -٥

 . فال يشء من النبات بذهب- وكل ذهب معدن-ال يشء من املعدن بنبات: مثال
 . فال يشء من احلرف بفاعل- وكل فاعل اسم-ال يشء من األسامء بحرف: مثال

 :انتنبيه 
يقولون اإلجياب دال عىل الرشف ألنه يدل عىل الوجود والسلب يدل عىل  يعرب عن السلب باخلسة و:األول

اخلسة ألنه يدل عىل العدم، وكذا الكلية دالة عىل الرشف ألنه يدل عىل االستغراق والعموم، واجلزئية دالـة 
 .عىل اخلسة  ألهنا تدل عىل البعض فقط فهي أنقص مما دل عىل الكل

ابع أن ال جتتمع فيه خستان أي سالبتان أو جزئيتان أو سالبة وجزئيـة وحينئذ يقولون يشرتط يف الشكل الر
 .   وهذا جمرد اصطالح هلم

إنام اشرتط املناطقة عدم اجتامع السلب واجلزئية إذا كانت الصغرى ليست بموجبة جزئيـة ألنـه قـد : الثاين
 .تكذب النتيجة رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيام

 . فبعض الناهق ليس بحيوان- وبعض احليوان ليس بإنسان-ان بناهقال يشء من اإلنس: مثال
 .والنتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني

واشرتطوا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية أن تكون الكـربى سـالبة كليـة ألن املوجبـة اجلزئيـة مـع غـري 
 . الكلية قد تكذب النتيجة منهام رغم صدق املقدمتني فيكون الرضب عقيامةالسالب
 . فبعض اإلنسان محار- وكل محار حيوان-بعض احليوان إنسان: مثال

 .والنتيجة كاذبة رغم صدق املقدمتني
قد حيذف يف القياس عىل أي شكل كان بعض مقدماته لالختصار أو لغرض آخـر فينبغـي أن يتنبـه : فائدة

 .الطالب لذلك
 :قدمته الكربى واألصل هكذااخلمر حرام ألنه مسكر، فهذا قياس من الشكل األول حذفت م: مثال

 . وكل مسكر حرام فاخلمر حرام-اخلمر مسكر
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الرابع؟-١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الرابع؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الرابع؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :لرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان نوع ا
  وكل ما يفعله اجلهلة من تطبري للرأس فهو بدعة؟- كل بدعة ضاللة-١
  وبعض التجارة بيع؟  - كل بيع يفتقر لإلجياب والقبول-٢
  وال يشء من الروم بعرب؟- بعض العرب مسلمون-٣
  وال يشء من األسامء بحرف؟    - كل احلروف مبنية-٤
 ل معصوم نبي؟ وك- ال أحد من األنبياء بكاذب-٥
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 " خمططات توضيحية "
 

 الشكل الرابع
 

  رشوطه                          رضوبه املنتجة                                                                                  

 .موجبة كلية+                 موجبة كلية     عدم اجتامع خستني إال يف                                (
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية)                                           املوجبة اجلزئية مع السالبة الكية

                                                                                .سالبة كلية+                                  موجبة كلية                        

  .سالبة كلية+ موجبة جزئية                                                                                        

        .كليةموجبة + كلية                                                           سالبة
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  )تاسع والثالثونالدرس ال( 
 

  أدلة إنتاج األشكال الثالثة
 

َقد علمت أن الشكل األول بدهيي اإلنتاج فال نحتاج دليال ليثبت صحة نتائجـه، بخـالف الـشكل الثـاين 
 .ة تفتقر لدليل يثبت صحة نتائجهاوالثالث والرابع فهي نظري

 بدهيي اإلنتاج بواسـطة عكـس املقدمـة الذي هوفالشكل الثاين تثبت صحة نتائجه بالرد إىل الشكل األول 
 .الكربى
 .فال يشء من الذهب بنبات -)وال يشء من النبات بمعدن (-كل ذهب معدن: مثال

 السالبة الكلية؟+ ني من املوجبة الكليةاملطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أع
َقد علمت أن األصل إذا كان صادقا فيلزم أن يكون عكسه صحيحا أيضا فنعكس املقدمـة الكـربى : نقول

 :فيعود الرضب السابق إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة السابقة فيدل عىل صحة النتيجة، فيقال
 .فال يشء من الذهب بنبات -)وال يشء من املعدن بنبات (-كل ذهب معدن

فهذا صار من الشكل األول ألن املعدن وهو األوسط حممول يف الصغرى وموضوع يف الكربى، والنتيجـة 
 وال -واحدة يف الشكلني فدل عىل صحة نتيجة الرضب السابق من الشكل الثاين أعني كـل ذهـب معـدن

 .بة الكليةيشء من النبات بمعدن أي صحة نتيجة املوجبة الكلية مع السال
 . فبعض املعدن ليس بنحاس -)وال يشء من النحاس بذهب (-بعض املعدن ذهب:  مثال

 السالبة الكلية؟+  املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة اجلزئية
 . ذلك الرضبفنعكس املقدمة الكربى فريجع إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة فيدل عىل صحة نتيجة

 .فبعض املعدن ليس بنحاس -)وال يشء من الذهب بنحاس ( -بعض املعدن ذهب
 :وإذا أردنا أن نعرب عن ذلك بصيغة رياضية نقول

 .فال يشء من أ جـ -وال يشء من جـ ب -كل أ ب
 املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب؟
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 .شكل األول وينتج نفس النتيجة فيدل عىل صحة النتيجةنعكس املقدمة الكربى فريجع إىل ال: فنقول
 .فال يشء من أ جـ -وال يشء من ب جـ -كل أ ب

ولقائل أن يقول فإذا أمكن الوصول إىل النتيجة من الشكل األول البدهيي اإلنتاج فلم نعدل عنه إىل الشكل 
 تيجة وذلك بعكس الكربى؟الثاين النظري اإلنتاج فنحتاج إىل الربهان وإقامة الدليل عىل صحة الن

نعم يمكن االستدالل مبـارشة بالـشكل األول وهـو أخـرص وأفـضل ولكـن املنطـق يعلمـك : واجلواب
 .االستدالل عىل املطلوب بأكثر من طريق وإن كان يف بعضها تطويل

 .الصغرىبواسطة عكس املقدمة حة نتائجه بالرد إىل الشكل األول أيضا  تثبت صلثالشكل الثاو
 .فبعض املعدن موصل جيد للكهرباء - وكل ذهب موصل جيد للكهرباء-)ل ذهب معدنك: (مثال

 املوجبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة الكلية
َقد علمت أن األصل إذا كان صادقا فيلزم أن يكون عكسه صحيحا أيضا فنعكس املقدمة الصغرى : نقول
 : الرضب السابق إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجة السابقة فيدل عىل صحة النتيجة، فيقالفيعود

 .كهرباءفبعض املعدن موصل جيد لل - وكل ذهب موصل جيد للحرارة-)بعض املعدن ذهب(
فهنا عاد إىل الشكل األول بعكس الصغرى ألن املوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فلام حصلنا عىل نفس 

 .املوجبة الكية من الشكل الثالث+ تيجة دل عىل صحة نتيجة املوجبة الكليةالن
 .فبعض املعدن ليس بفضة - وال يشء من الذهب بفضة-)كل ذهب معدن: (مثال

 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكلية
شكل األول وينـتج نفـس النتيجـة فيـدل عـىل صـحة نتيجـة ذلـك فنعكس املقدمة الصغرى فريجع إىل ال

 .الرضب
 .فضةفبعض املعدن ليس ب - وال يشء من الذهب بفضة-)بعض املعدن ذهب(
 :حة نتائجه بواحدة من طريقتني تثبت صرابعالشكل الو

 .نتيجةبالرد إىل الشكل األول بواسطة تغيري الرتتيب فنجعل الصغرى مكان الكربى ثم نعكس ال: األوىل
 .بواسطة عكس املقدمتني معا: الثانية
 .بعض ما يتمدد باحلرارة ذهبف -)وكل ذهب معدن (-)كل معدن يتمدد باحلرارة: (مثال



 -٢١٢ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 املوجبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني من املوجبة الكلية
أوىل وثانية، فلو كانت صادقتني فلن تفرق النتيجـة إن من املعلوم أن القياس هو عبارة عن قضيتني : فنقول

 :جعلنا الثانية هي األوىل، وجعلنا األوىل هي الثانية فيقال
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- )وكل معدن يتمدد باحلرارة ( -)كل ذهب معدن(

 .بعض ما يتمدد باحلرارة ذهبثم نأخذ النتيجة ونعكسها فتصري 
 الشكل األول حني بدلنا مكـان القـضيتني وحـصلنا عـىل نتيجـة صـادقة ثـم فهنا صار الشكل الرابع من

 .نعكسها فتكون النتيجة هي نفسها التي خرجت من الشكل الرابع فيدل عىل صحة إنتاج ذلك الرضب
 .الرائحةفبعض النبات طيب  - )وبعض الطيب الرائحة ورد ( - )كل ورد نبات: (مثال

 املوجبة اجلزئية؟+ نتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكليةاملطلوب إقامة الربهان عىل صحة ال
 :فنجعل الصغرى كربى، والكربى صغرى فريجع إىل الشكل األول ثم نعكس النتيجة فيقال

بعض  فبعض الطيب الرائحة نبات، ثم نعكس فيصري - )كل ورد نباتو ( - )بعض الطيب الرائحة ورد( 
 .  ب من الشكل الرابع فيدل عىل صحة نتيجته، وهو موافق للرضالنبات طيب الرائحة

 .فبعض املعدن ليس برخيص الثمن -)وال يشء من الرخيص الثمن بذهب (-)كل ذهب معدن: (مثال
 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة الكلية

هام األصيل فسريجع إىل الشكل األول وينتج نفس النتيجـة إذا عكسنا املقدمتني مع بقائهام يف موقع: فنقول
 :فيدل عىل صحة نتيجة ذلك الرضب من الشكل الرابع فيقال

 .فبعض املعدن ليس برخيص الثمن -) الذهب برخيص الثمن منوال يشء (-)بعض املعدن ذهب(
 .ثمن ليس بخشبفبعض غايل ال -)واليشء من اخلشب بمعدن (-)بعض املعادن غالية الثمن : (  مثال

 السالبة الكلية؟+ املطلوب إقامة الربهان عىل صحة النتيجة من هذا الرضب أعني املوجبة اجلزئية
 :فإذا عكسنا املقدمتني رجع إىل الشكل األول فيقال

 . فبعض غايل الثمن ليس بخشب - )وال يشء من املعدن بخشب ( - )بعض غايل الثمن معدن( 
 . كنفسها، وكذا السالبة الكليةألن املوجبة اجلزئية تنعكس

 .فتلخص أن بعض رضوب الشكل الرابع ترد إىل الشكل األول بتغيري الرتتيب، أو بعكس املقدمتني
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إرجاعها إىل الشكل األول وحيصل ذلـك ب أن األشكال الثالثة نظرية فتحتاج إىل دليل وملخص األدلة هو
 :الرجوع بأربعة طرق هي

 .اه يف الشكل الثاين بعكس الكربى وقد استعملن-١
 . بعكس الصغرى وقد استعملناه يف الشكل الثالث-٢
 . بتغيري ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة وقد استعملناه يف الشكل الرابع-٣
 . بعكس املقدمتني معا الصغرى والكربى وقد استعملناه يف الشكل الرابع أيضا-٤
  . نتائجهاشكال الثالثة فيدل عىل صحةتيجة األ الطرق نحصل عىل نفس نىلشكل األول بإحدلردها بو
 

************************************************************************  
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تتثبت صحة نتائج الشكل الثاين؟-١
  كيف تثبت صحة نتائج الشكل الثالث؟-٢
  كيف تثبت صحة نتائج الشكل الرابع؟ -٣
 

 )متارين ( 
 

 اثبت صحة نتائج األقيسة التالية بالتفصيل؟
  فال يشء من الصالة ببدعة؟- وال يشء من البدعة بعبادة- كل صالة عبادة-١
  فبعض الكلمة مرفوع؟- وكل فاعل مرفوع- كل فاعل كلمة-٢
  فبعض من يشهد الشهادتني موحد؟- وكل موحد مسلم- كل مسلم يشهد الشهادتني-٣
  فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا؟- وال أحد ممن يذكر اهللا كثريا منافق -ق مراء كل مناف-٤
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 )خالصة الباب ( 
 

 .ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل
 :وهو نوعان
 .ما يستدل فيه بيشء عىل آخر، أو بقضية عىل أخرى: مبارش وهو
 عىل قضية أخرى، ويعرف بأنه معلوم تـصديقي يوصـل وهو ما يستدل فيه بمجموع قضيتني: وغري مبارش

 .إىل جمهول تصديقي
 .قول مؤلف من أقول متى سلمت لزم عنها قول آخر: والدليل أنواع أوله هو القياس وهو

وتسمى القضية األوىل فيه باملقدمة الصغرى، والثانية بالقضية الكربى، والقول الناتج من املقدمتني يسمى 
ع النتيجة باحلد األصغر، وحمموهلا باحلد األكرب، واملكرر بني مقدمتي القياس باحلـد نتيجة، ويسمى موضو

 . األوسط
والقياس االقرتاين له أربعة أشكال حاصلة من حال احلد األوسط فإن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا 

ا فيهام فهو الشكل يف الكربى فهو الشكل األول وإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين وإن كان موضوع
 .الثالث وإن كان موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع

 .ورشوط إنتاج الشكل األول إجياب الصغرى وكلية الكربى
 :ورضوبه املنتجة أربعة هي

 .موجبة كلية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .سالبة كلية= سالبة كلية+  موجبة كلية-٢
 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة جزئية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٤

 .ورشوط إنتاج الشكل الثاين اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى
 :ورضوبه املنتجة أربعة هي

 .سالبة كلية= سالبة كلية+  موجبة كلية-١
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 .سالبة جزئية= سالبة كلية +  موجبة جزئية-٢
 .سالبة كلية=  موجبة كلية+ سالبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= موجبة كلية+  سالبة جزئية-٤

 .ورشوط إنتاج الشكل الثالث إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني
 :ورضوبه املنتجة ستة هي

 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .موجبة جزئية= موجبة جزئية+  موجبة كلية-٢
 . سالبة جزئية=سالبة كلية+  موجبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة جزئية+  موجبة كلية-٤
 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة جزئية-٥
 . سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٦

 .والشكل الرابع رشط إنتاجه أن ال جيتمع فيه خستان ويستثنى رضب املوجبة اجلزئية مع السالبة الكلية
 :ورضوبه املنتجة مخسة هي

 .موجبة جزئية= موجبة كلية+  موجبة كلية-١
 .موجبة جزئية= موجبة جزئية+  موجبة كلية-٢
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة كلية-٣
 .سالبة جزئية= سالبة كلية+  موجبة جزئية-٤
 .سالبة كلية= موجبة كلية+  سالبة كلية-٥

 عىل صحة نتائجها بردها إىل الشكل األول والشكل األول بدهيي اإلنتاج بخالف األشكال الباقية فيستدل
فريد الشكل الثاين إىل األول بعكس الكربى، ويرد الشكل الثالث بعكس الصغرى، ويرد الشكل الرابع إما 

 .بعكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة، أو بعكس املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله
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 " تعليقات عىل النص "
 

                                                                  القياس                    (
ٌ من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاهتا قول آخر َهو قول ملفوظ أو معقول مؤلف َ َ ٌُ ِّ ٌ ٌ ٌِ ِ ْ ٍ .   

         
                                                   

.............................................................................................
أي هذا باب القياس  )  القياس: ( بدأ املصنف باملقصود األهم يف باب التصديقات وهو القياس فقال:أقول

القياس يشتمل عىل مقدمتني، فإن ذكـرت بـاللفظ فهـو قيـاس لفظـي، وإن  ) هو قول ملفوظ أو معقول( 
 . ذهنه فهو قياس عقيل، ومعنى قوله هو قول أي مركب، فاملركب لفظي، وعقيلاستحرضها القائس يف

أي متى اعتقد الناظر صدق تلـك  ) متى سلمت( وهي مقدمتا القياس  ) من أقوال( أي مركب  ) مؤلف( 
أي يف ذكر اللزوم إشارة إىل مـا  )  لزم(املقدمات فسينتج عنها قول آخر، بغض النظر عن صدقها يف الواقع 

 .ذكرناه من قبل وهو أن بناء الدليل عىل اللزوم بني مقدمتيه والنتيجة أي بني الدليل واملدلول
ومعنى قولـه لـذاهتا أي لـذات األقـوال واملقـدمات ال  ) لذاهتا قول آخر( أي عن تلك األقوال،  ) عنها( 

 سيأيت رشحه وهـو قيـاس ليشء خارج عنها أي أن النتيجة ال حتتاج إال إىل تلك األقوال، وهذا احرتاز عام
املساواة وهو أن يتوقف صدق الدليل عىل مقدمة خارجية مثل أ مساو لــ ب، وب مـساو لــ جــ فينـتج أ 
مساو لـ جـ، فهذا يسمى بقياس املساواة ألن النتيجة حتتاج لصدقها إىل مقدمة خارجة عـن ذلـك القيـاس 

 .وهي أن مساوي املساوي ليشء مساو لذلك اليشء
فضل من عمرو، وعمرو أفضل من سعيد فزيد أفضل من سعيد، فهذا قيـاس مـساواة لتوقـف ومثل زيد أ

 .صدق النتيجة عىل مقدمة خارجة وهي أن األفضل من األفضل من يشء أفضل من ذلك اليشء
بخالف قولنا أ هو ب، وب هو جـ، فـ أ هو جـ فهذا قياس متعارف عليه وهو الذي نرشحه هنا فال يتوقف 

 .القياسعىل مقدمة خارجة عن صدق النتيجة 
  .والقصد هو أن املصنف احرتز بقوله لذاته عن قياس املساواة، وسيأيت رشح مفصل عنه إن شاء اهللا
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ِوهو إما اقرتاين كقولنا ٌ ِ ، وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث: َّ ٌ ٌكل جسم مؤلف ٍ ُ ٌ ُ ٍ ٍُّ.  
ِاستثنائي كقولناَّوإما  ُإن كانت الشمس طالعة فالنهار: ٌّ ً ْ موجود، لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست ُْ ُ َ ّ ٌٍ َ
 .ٍبطالعة

َواملكرر بني َي القياس يسمى حدا أوسطَ مقدمتُ ً ِ ُ، وموضوع املطلوب يسمى حدا أصـغر، وحممولـه يـسمى ِّ ُُ ًَ ِ
ِحدا أكرب، واملقدمة التي فيها األصغر تسمى صغرى، والتي فيها األكرب تسمى كربى، وهيئة التأليف  ُ ُ ًُ ُ َُ تسمى ّ

ًشكال َْ. 
........................................................................................................ 

وهو الذي مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها أي أن النتيجة مل تذكر من قبـل ) إما اقرتاين ( أي القياس ) وهو ( 
 .  ن غري أن تذكر رصاحةيف مقدمات القياس وإنام تنتزع منها م

أي مركـب مـن أجـزاء كجـسم اإلنـسان مركـب مـن رأس ويـد ورجـل  ) كقولنا كـل جـسم مؤلـف ( 
وكـل ( وكاألشجار مؤلفة من أغصان وساق وفروع وكالقامش فهو مؤلف من جمموعـة خيـوط وهكـذا، 

ث ووجـد، فينـتج أي كائن بعد أن مل يكن أي أنه ليس بقديم بل كان مسبوقا بالعدم ثم حد) جسم حادث 
لوجود أداة االستثناء عند املناطقـة وهـي لكـن وهـو الـذي  ) ّوإما استثنائي(   ). كل جسم حادث( منهام 

كقولنـا إن كانـت الـشمس طالعـة ( تكون النتيجة قد ذكرت يف مقدماته رصاحة إما بنفـسها أو بنقيـضها 
 الـشمس لـيس بطالعـةنتيجـة وهـي فال) موجود فالشمس ليس بطالعة ب ليسفالنهار موجود لكن النهار 

 .فالنهار موجودكانت الشمس طالعة مذكور نقيضها يف املقدمات أعني يف قولنا إن 
َواملكرر بني( َي القياس يسمى حدا أوسطَ مقدمتُ ً ِ ِ وموضوع املطلوب يسمى ( كاملؤلف يف القياس السابق ) ِّ ُ

َحدا أصغر ُوحممولـه (مى حـدا أصـغر يقصد باملطلوب هو النتيجة فموضوع النتيجـة يـس ) ً أي حممـول )ُ
َ يسمى حدا أكرب(املطلوب  ً ُواملقدمة التي فيها األصغر تسمى صغرى، والتي فيها األكـرب تـسمى كـربى  ّ ُُ ُ (

 فكـل جـسم حـادث، فاملقدمـة األوىل تـسمى بالـصغرى - وكل مؤلـف حـادث-نحو كل جسم مؤلف
ة تسمى بالكربى الشـتامهلا عـىل احلـد األكـرب وهـو الشتامهلا عىل احلد األصغر وهو جسم، واملقدمة الثاني

أي اهليئة احلاصلة من اجتامع الصغرى والكربى باعتبار حال احلـد  ) َوهيئة التأليف تسمى شكال.( حادث
 .األوسط تسمى شكال
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ُواألشكال أربعة ألن احلد األوسط إن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى فهـو الـشكل األول ُ ً ْ َ َّ ٌ ًُ َّ 
ًوإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين، وإن كان موضوعا فيهام فهو الشكل الثالث، وإن كـان موضـوعا  َ ْ ُ ُ ً ُ َ ًْ

ُيف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع ُ ً. 
ِوالثاين يرتد إىل األول بعكس الكربى، والثالث يرتد إليـه بعكـس الـصغرى، والرابـع يرتـد إليـه بعكـس ِ ُِّ ُّ ُُّ ِ ُ ِّ 

ِالرتتيب وبعكس املقدمتني ِ ِ. 
ُّوبدهيي اإلنتاج هو األول ِ ُّ. 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
ًواألشكال أربعة ألن احلد األوسط إن كان حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى ( ْ َ َّ ٌ ًُ ُفهو الـشكل األول َّ ُ

ًوإن كان حمموال فيهام فهو الشكل الثاين، وإن كان موضوعا فيهام فهو الشكل الثالث، وإن كـان موضـوعا  َ ْ ُ ُ ً ُ َ ًْ
ُيف الصغرى وحمموال يف الكربى فهو الشكل الرابع  ُ  . واضح غني عن الرشح بام سبق بيانه)ً

ِ والثاين يرتد إىل األول بعكس الكربى( ِّ ُّ والثالـث يرتـد (لشكل الثاين إىل األول بعكس كـرباه أي يرجع ا )ُّ ُ
ِ والرابـع يرتـد إليـه بعكـس الرتتيـب (فريجـع إىل الـشكل األول  )ِ بعكس الصغرى (أي إىل األول )ِإليه  ِ ُّ ُ

ِوبعكس املقدمتني  إي يرجع إىل األول إما بعكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة أو بعكس املقدمتني ) ِ
 .عىل الرتتيب وقد سبق رشح ذلك مفصال مع األمثلة فارجع إليه إن شئتمع املحافظة 

ُّوبدهيي اإلنتاج هو األول( ِ فال حيتاج إىل دليل بخالف بقية األشكال فهي نظرية حتتاج إىل دليل كـالرد إىل  )ُّ
 .الشكل األول
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ِّوالذي له عقل سليم وطبع مستقيم ال حيتاج إىل رد الثاين إىل األول ٌِّ ُ ٌ ٌُ ٌ. 
ُإنام ينتج الثاين عند اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب، وكلية الكربىو ِ ِ ِ ِ َ ُ. 
 

........................................................................................................ 
ِّ والذي له عقل سليم وطبع مستقيم ال حيتاج إىل رد الثاين إىل األول  ( ٌِّ ُ ٌ ٌُ يقصد أن الـذي لـه عقـل سـليم ال  )ٌ

 فإنه ال حيتاج إىل رد وإرجـاع الـشكل الثـاين إىل ا يف التفكري ال اعوجاج فيهة مستقيم وجبلةخلل فيه وطبع
األول لقربه من األول وذلك ألن حاصله االستدالل بتنايف اللوازم عـىل تنـايف امللزومـات، وهـذا الكـالم 

 كالزوجية الالزمة لألربعة فإذا انتفت فسينتفي امللزوم إذا انتفى الالزم هقد علمت أن: حيتاج إىل بيان فأقول
 وال يشء مـن -كـل إنـسان حيـوان: الزوجية انتفت األربعة، والشكل الثاين مبني عىل هذا األساس مثال

 فال يشء من اإلنسان بحجر، فهنا تناىف الزم اإلنسان وهو احليـوان، والزم احلجـر وهـو -احلجر بحيوان
انتفاء اإلنسان واحلجر، بمعنى أن احليوانية الزمة لإلنسان، والالحيوانيـة الزمـة للحجـر  ان، فيلزم الحيو

وهـي مـا )  واحلجـر-اإلنسان( متنافية، فيلزم تنايف امللزومات )  والالحيوانية -احليوانية( وبام أن اللوازم 
 .يعرب عنه بال يشء من اإلنسان بحجر وهي النتيجة

 . فال يشء من األربعة بثالثة- وال يشء من الثالثة بزوج-بعة زوجاألر: كام لو قيل
متنافيان )  والالزوجية -الزوجية( فهنا الزوجية الزمة لألربعة، والالزوجية الزمة للثالثة، وبام أن اللوازم 

 .فتأمله)  والثالثة -األربعة( فيلزم تنايف امللزومات 
تنايف اللوازم يلزم منه تنـايف : ( ة مبنية عىل قاعدة بدهيية وهيواخلالصة هي أن الشكل الثاين رضوبه املنتج

 :وحينئذ فقد اختلف املناطقة يف الشكل الثاين عىل مذاهب) امللزومات 
 وذلـك  لتثبت من صحة نتائجـهوهو قول أكثرهم أن الشكل الثاين حيتاج إىل رده إىل الشكل األول: األول

 .بعكس كرباه
 وذلـك لقربـه مـن الـشكل  الشكل الثاين ال حيتاج إىل رده إىل الـشكل األولوهو قول البعض أن: والثاين
 . وهو اختيار املصنف رمحه اهللاألول

 .وقد بينا الرضوب املنتجة منه ) َوإنام ينتج الثاين عند اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وكلية الكربى( 
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ُوالشكل األول هو الذي جعل معيارا للعلوم فنورده  ُِ ً َ ُ ُّهاهنا ليجعل دستورا وليستنتج منه املطالب كلهاُِ ً َُ ُ ْ ُ ُ. 
ٌورشط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى، ورضوبه املنتجة أربعة  ُ ُ ُُ ُ ُ ِ ِ: 

ُالرضب األول ، وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث: ُ ٌ ٌكل جسم مؤلف ٍ ُ ٌ ّ ٍ ٍُّ. 
، وال يشء من املؤلف بقديم، فال: ُالرضب الثاين ٌ ٍكل جسم مؤلف ٍ ُِّ ٍ يشء من اجلسم بقديمَ ِ َ. 
ُالرضب الثالث ، وكل مؤلف حادث، فبعض اجلسم حادث: ُ ٌ ٌبعض اجلسم مؤلف ِ ٌ ُّ ٍِ ُ. 
ُالرضب الرابع ، وال يشء من املؤلف بقديم، فبعض اجلسم ليس بقديم: ُ ٌ ٍبعض اجلسم مؤلف ِ ٍ َِ ُ ُِ َ. 

........................................................................................................ 
أي أن الشكل األول هو الـذي جعـل آلـة  ) والشكل األول هو الذي جعل معيارا للعلوم فنورده هاهنا ( 

يوزن هبا قضايا العلوم ويستخدم فيها كالفقـه واألصـول والطـب ونحوهـا ، ويف هـذا إشـارة إىل إمكـان 
صارا اقترص عليه فأورده هاهنا يف خمترصه هذا ومل يتحدث االكتفاء بالشكل األول لوضوحه، فاملصنف اخت

 .  عن البقية بالتفصيل ونحن قد فصلناها لك يف الرشح فارجع إليه إن شئت
ُّليجعل دستورا وليستنتج منه املطالب كلها (  ً َُ ُ ْ ُ الدستور هو القانون العام ومعنى استنتاج املطالب كلها هو ) ُ

الـسالبة الكليـة والـسالبة صورات األربع املوجبة الكلية واملوجبة اجلزئيـة وأن الشكل األول ينتج منه املح
اجلزئية، وهذا بخالف بقية األشكال فال تنتج املحصورات كلها، ألن الشكل الثاين ال ينتج إال سالبة سواء 

 .كليةكلية أو جزئية، والثالث ال ينتج إال جزئية سواء موجبة أو سالبة، والرابع ال ينتج املوجبة ال
ٌورشط إنتاجه إجياب الصغرى وكلية الكربى، ورضوبه املنتجة أربعة ( ُ ُ ُُ ُ ُ ِ ُالرضب األول:ِ ُ : ٌ ٍكل جـسم مؤلـف ُّ

ُوكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث، الرضب الثاين ٌ ٍ ُ ٌ ، وال يشء من املؤلف بقديم، فال : ٍّ ٌ ٍكل جسم مؤلف ٍ ُِّ َ
ُيشء من اجلسم بقديم، الرضب الثالث ٍ ُِ ِبعض اجلسم: َ ، وكل مؤلف حادث، فبعض اجلسم حـادث ُ ٌ ٌ مؤلف ِ ٌ ٍُّ

ُالرضب الرابع ، وال يشء من املؤلف بقديم، فبعض اجلـسم لـيس بقـديم : ُ ٌ ٍبعض اجلسم مؤلف ِ ٍ َِ ُ ُِ الـرضب ) َ
سالبة كلية = سالبة كلية+ موجبة كلية: موجبة كلية، والرضب الثاين= موجبة كلية+ موجبة كلية: األول هو

سـالبة + موجبـة جزئيـة: موجبة جزئية، والرضب الرابـع= موجبة كلية+ بة جزئيةموج: والرضب الثالث
 .سالبة جزئية= كلية

 .واهللا أعلم
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  )األسئلة والتامرينحلول ( 
 

 )الدرس الثاين والثالثون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما هو الدليل وما هو املدلول؟-١
 . ذلك اليشء اآلخر املعلوم من الدليل: ، واملدلول هوما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل هو

  ما هي العالقة بني الداللة واللزوم؟  -٢
 .العالقة هي أن الدليل ملزوم واملدلول الزم له

  كيف تفرق بني االستدالل املبارش وغري املبارش؟-٣
ال حيتاج إىل قضيتني للوصـول والدليل املبارش ، الدليل غري املبارش حيتاج إىل قضيتني للوصول إىل املجهول

 .إىل املجهول
 

 :التامرين
 :ّميز بني الدليل املبارش وغري املبارش فيام يأيت

 كـل -دليل مبارش  بعض اإلنسان أبيض عىل بعض األبيض إنسان-دليل مبارش املحراب عىل جهة القبلة( 
  ).   مبارشدليل غري  ذهب معدن، وكل معدن يتمدد باحلرارة، فكل ذهب يتمدد باحلرارة

 
 )الدرس الثالث والثالثون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس؟-١

  .قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها قول آخر
  ما الفرق بني احلدود الثالثة؟-٢
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احلد األصغر هو موضوع النتيجة، واحلد األكرب هو حممول النتيجة، واحلد األوسط هو املكرر بني مقدمتي 
 .قياسال
  هل كل قضيتني كيفام كانا تشكالن قياسا ؟-٣
 .ال

 
 :١تامرين ال

 :ّبني املقدمات واحلدود يف القياسات التالية
 . فكل بدعة يف النار- وكل ضاللة يف النار- كل بدعة ضاللة-١

 .األصغر بدعة، واألكرب يف النار، واألوسط ضاللة
 . فاملؤمن يفلح-ُورسوله يفلح وكل من يطيع اهللا - املؤمن يطيع اهللا ورسوله-٢

   .األصغر املؤمن، واألكرب يفلح، واألوسط يطيع اهللا ورسوله
 .  فكل فاعل معرب- وكل مرفوع معرب- كل فاعل مرفوع-٣

 .األصغر فاعل، واألكرب معرب، واألوسط مرفوع
 
 :٢تامرين ال

 :استخرج النتائج من القياسات التالية
  .فكل إمام فهو مسؤول عن رعيته. هو مسؤول عن رعيت وكل راع فه- كل إمام فهو راع-١
  .فكل ماء طهور يرفع احلدث . وكل ما يصح الوضوء به يرفع احلدث- كل ماء طهور يصح الوضوء به-٢
       .كل صالة تفتقر لنيةف. ّ وكل عبادة تفتقر لنية- كل صالة عبادة-٣
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 )الدرس الرابع والثالثون ( 
 :األسئلة

 ا تقدم ما هو القياس االقرتاين؟ يف ضوء م-١
 . ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: القياس االقرتاين

  ما هي األشكال األربعة للقياس االقرتاين؟-٢
الشكل األول وهو أن يكون احلد األوسط حمموال يف الصغرى وموضوعا يف الكربى، والشكل الثاين وهو 

لثالـث وهـو أن يكـون احلـد األوسـط موضـوعا فـيهام   أن يكون احلد األوسط حمموال فـيهام، والـشكل ا
 . والشكل الرابع وهو أن يكون احلد األوسط موضوعا يف الصغرى وحمموال يف الكربى

  من أين تنشأ الرضوب يف القياس االقرتاين؟-٣
من اجتامع املقدمات ألن الصغرى حيتمل أن تكـون واحـدة مـن املحـصورات األربـع والكـربى كـذلك 

 .بارض ١٦فيحصل 
 
 :تامرينال

 :ّبني شكل القياس والرضب املستخدم فيام يأيت
 . فكل نفس حادثة- وكل ما يذوق املوت حادث- كل نفس ذائقة املوت-١

 . موجبة كلية+ الشكل األول، والرضب هو موجبة كلية
 فبعض املبني ال يقبل عالمـات - وال يشء من  احلرف يقبل عالمات االسم والفعل- كل حرف مبني-٢

 .  االسم والفعل
 . سالبة كلية+ الشكل الثالث، والرضب هو موجبة كلية

 . فبعض ما يفتقر لنية صالة- وكل صالة عبادة- كل عبادة تفتقر لنية-٣
 .موجبة كلية+  الشكل الرابع، والرضب هو موجبة كلية

ٌ كل بني آدم خطاء-٤  . ال أحد من بني آدم بمالئكة-ّ وال أحد من املالئكة بخطاء- ّ
 .سالبة كلية+ الشكل الثاين، والرضب هو موجبة كلية
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 )الدرس اخلامس والثالثون ( 
 :األسئلة

 .إجياب الصغرى وكلية الكربى يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل األول؟ -١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل األول؟-٢

 : أربعة هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .سالبة كلية+ موجبة كلية

 .موجبة كلية+ ة جزئيةموجب
                                                                                    .سالبة كلية+ موجبة جزئية

الباقي من  جعلنحذف احلد األوسط، ثم ن  كيف تستخرج النتيجة من املقدمات مثل من عندك بمثال؟-٣
ا كانت املقدمتان موجبتني كانت النتيجة موجبة، وإذا ثم إذ ،والباقي من الكربى حمموال موضوعا الصغرى

كانتا سالبتني أو موجبة وسالبة كانت النتيجة سالبة، وإذا كانتا جـزئيتني أو كليـة وجزئيـة كانـت النتيجـة 
 . فكل تقي حيبه اهللا-ّ وكل ويل حيبه اهللا-ّكل تقي ويل: مثال. جزئية

 
 :التامرين

 :الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان نوع 
فـبعض رضوب الـشكل األول  وكل عقيم فاقد لرشط اإلنتاج؟ -بعض رضوب الشكل األول عقيم -١

 .موجبة كلية+  موجبة جزئية.فاقد لرشط اإلنتاج
موجبـة . فبعض املياه ال يصح الوضوء هبا  وال يشء من النجس يصح الوضوء به؟- بعض املياه نجسة-٢ 

   .سالبة كلية+ جزئية
فـال أحـد مـن   وال أحد من الـذين حيبـون اهللا ورسـوله خيلـد يف النـار؟-ل مسلم حيب اهللا ورسوله ك-٣

 .سالبة كلية+ موجبة كلية. املسلمني خيلد يف النار
 .موجبة كلية+  موجبة كلية.ل نبي صادقفك  وكل معصوم صادق؟- كل نبي معصوم-٤
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 )الدرس السادس والثالثون ( 
 :األسئلة

اخـتالف املقـدمتني باإلجيـاب والـسلب وكليـة م ما هي رشوط إنتاج الشكل الثـاين؟  يف ضوء ما تقد-١
 .الكربى

  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثاين؟-٢
 :أربعة رضوب هي

 سالبة كلية + موجبة كلية
 . سالبة كلية+ موجبة جزئية
       .موجبة كلية+ سالبة كلية

  . موجبة كلية+ سالبة جزئية

  لرضبني منتجني من الشكل الثاين؟ مثل بمثالني من عندك-٣
 . فبعض األسامء ليست مفعوال به- وكل مفعول به منصوب-بعض األسامء ليست منصوبة

 . فبعض النباتات ال حيل أكلها- وال يشء مما حيل أكله سام-بعض النباتات سامة
 

 :التامرين
 :استخرج النتائج مع بيان نوع الرضب فيام يأيت

    .سالبة كلية+ موجبة كلية. فال يشء من الزكاة بمكروهء من املكروه بعبادة؟  واليش- كل زكاة عبادة-١
موجبـة + سالبة جزئيـة. حرفافبعض الكلامت ليست  وكل حرف مبني؟ - بعض الكلامت ليست مبنية-٢
    .ةكلي
 مـن األعـامل تفـبعض التجـارة ليـس وال يشء من األعامل الصاحلة بخارس؟ - بعض التجارة خارس-٣

 .   سالبة كلية+ موجبة جزئية. حلةالصا
+ موجبـة كليـة. عدلفال أحد من الفجار  وكل عدل تقبل شهادته؟ - ال أحد من الفجار تقبل شهادته-٤

 .سالبة كلية
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 )الدرس السابع والثالثون ( 
 :األسئلة

 .إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الثالث؟ -١
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الثالث؟-٢

 :ستة رضوب هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية
   .سالبة كلية+ موجبة كلية

 .سالبة جزئية+ موجبة كلية
 . موجبة كلية+ موجبة جزئية
 .سالبة كلية+  موجبة جزئية

  مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الثالث؟-٣
 . فبعض الطائر أسود- وكل غراب أسود-ب طائركل غرا

 . َ فبعض من جتب عليه الصالة فاسق- وبعض املكلفني فاسق-كل مكلف جتب عليه الصالة
 

 :التامرين
 : بيان نوع الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع

    .موجبة جزئية+ موجبة كلية.  فبعض املأجور خمطئ وبعض املجتهدين خمطئ؟- كل جمتهد مأجور-١
 .موجبة كلية+ موجبة كلية. فبعض املعرب مرفوع وكل فاعل مرفوع؟ - كل فاعل معرب-٢
َفبعض من جتب عليه التوبـة  و بعض الفاسقني ال يقلعون عن معاصيهم؟ - كل فاسق جتب عليه التوبة-٣

 .موجبة جزئية+ موجبة كلية. ال يقلعون عن معاصيهم
 .موجبة كلية+ موجبة جزئية. لطاهر سائلفبعض ا وكل ماء سائل؟ - بعض املاء طاهر-٤
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. فـبعض الطهـارة ال يـصح بـدون نيـة وال يشء من الوضوء بصحيح بدون نيـة؟ - كل وضوء طهارة-٥
 .سالبة كلية+ موجبة كلية

موجبـة . ؟ فبعض الصالة ال جيـوز تركهـا وال يشء من الواجبات جيوز تركه - بعض الواجبات صالة-٦
 .سالبة كلية+ جزئية

 
 )س الثامن والثالثون الدر( 

 :األسئلة
عدم اجتامع اخلستني ويستثنى املوجبة اجلزئية مـع  يف ضوء ما تقدم ما هي رشوط إنتاج الشكل الرابع؟ -١

 .السالبة الكلية
  ما هي رضوب إنتاج الشكل الرابع؟-٢

 :مخسة هي
 .موجبة كلية+ موجبة كلية
 .موجبة جزئية+ موجبة كلية
   .سالبة كلية+ موجبة كلية
 .سالبة كلية+ موجبة جزئية
 .       موجبة كلية+ سالبة كلية

ْ  وال يشء مما يقبل مل-بعض األسامء مرفوعة مثل بمثالني من عندك لرضبني منتجني من الشكل الرابع؟ -٣
 .  فبعض املرفوعات ال تقبل مل-اسم

 . فال يشء مما جيزم مبتدأ- وكل مبتدأ اسم-ال يشء من األسامء جيزم
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 :تامرينال
 : نوع الرضب فيام يأيتاستخرج النتائج مع بيان

فبعض الضاللة ما يفعلـه اجلهلـة  وكل ما يفعله اجلهلة من تطبري للرأس فهو بدعة؟ - كل بدعة ضاللة-١
 .موجبة كلية+ موجبة كلية. من تطبري للرأس

موجبة .  والقبول جتارةفبعض ما يفتقر لإلجياب وبعض التجارة بيع؟ - كل بيع يفتقر لإلجياب والقبول-٢
 .  موجبة جزئية+ كلية
موجبة جزئيـة . فبعض املسلمني ليسوا من الروم وال يشء من الروم بعرب؟ - بعض العرب مسلمون-٣
 .سالبة كلية+ 
سـالبة + موجبة كليـة. فبعض املبنيات ليست أسامء وال يشء من األسامء بحرف؟ - كل احلروف مبنية-٤

 .    كلية
موجبـة + سالبة كليـة. فال يشء من الكاذب بمعصوم وكل معصوم نبي؟ -ألنبياء بكاذب ال أحد من ا-٥

 .كلية
 

 )الدرس التاسع والثالثون ( 
 :األسئلة

 .بعكس الكربى يف ضوء ما تقدم كيف تتثبت صحة نتائج الشكل الثاين؟ -١
 .بعكس الصغرى كيف تثبت صحة نتائج الشكل الثالث؟ -٢
بعكـس ترتيـب املقـدمتني مـع عكـس النتيجـة، أو بعكـس كل الرابـع؟  كيف تثبت صحة نتائج الـش-٣

 .املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله
 

 :التامرين
 اثبت صحة نتائج األقيسة التالية بالتفصيل؟

  فال يشء من الصالة ببدعة؟- وال يشء من البدعة بعبادة- كل صالة عبادة-١
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 :اهذا من الشكل الثاين فنستعمل معه عكس الكربى هكذ
 . فال يشء من الصالة ببدعة-بدعةب وال يشء من العبادة -كل صالة عبادة

  فبعض الكلمة مرفوع؟- وكل فاعل مرفوع- كل فاعل كلمة-٢
 :هذا من الشكل الثالث فنستعمل معه عكس الصغرى هكذا

 . فبعض الكلمة مرفوع- وكل فاعل مرفوع-بعض الكلمة فاعل
  فبعض من يشهد الشهادتني موحد؟-د مسلم وكل موح- كل مسلم يشهد الشهادتني-٣

 :هذا من الشكل الرابع ونستعمل معه هنا عكس ترتيب املقدمتني مع عكس النتيجة هكذا
 فكل موحد يشهد الشهادتني ثم نعكس النتيجـة فتـصري -شهد الشهادتنيي وكل مسلم -كل موحد مسلم

 .بعض من يشهد الشهادتني موحد
  فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا؟- يذكر اهللا كثريا منافق  وال أحد ممن- كل منافق مراء-٤

 :معه هنا عكس املقدمتني مع بقاء الرتتيب بحاله هكذاهذا من الشكل الرابع ونستعمل 
 . فبعض املرائني ال يذكرون اهللا كثريا- وال أحد من املنافقني يذكر اهللا كثرا-بعض املرائني منافقون
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 ) السابع وفيه ستة دروس الباب( 
 

 ) األربعون درسال( 
 

   القياس االقرتاين الرشطي  
 

َقد علمت أن القياس االقرتاين هو الذي مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها، وعلمت أن له أربعة أشـكال سـبق 
، فمثلام أن ّبياهنا، وكان التمثيل يقع بالقضية احلملية فحسب، ولكن قد مر عليك أن القضية محلية ورشطية

 .القياس يرتكب من القضايا احلملية فهو يرتكب من القضايا الرشطية
والقضية الرشطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، فلنـذكر أمثلـة االقـرتاين الـرشطي ولنقتـرص عـىل 

 :الشكل األول اختصارا وألنه هو األهم
وعا يف الكـربى هـذا يف املركـب مـن فالشكل األول ما كان احلد األوسط فيه حمموال يف الصغرى وموضـ

 .احلملية
 .تاليا يف الصغرى ومقدما يف الكربىوأما املركب من الرشطية فهو ما كان احلد األوسط فيه 

 :واالقرتاين الرشطي له مخسة أقسام
 .أن يرتكب من قضيتني متصلتني -١
 .أن يرتكب من قضيتني منفصلتني -٢
 .لةأن يرتكب من قضية متصلة وأخرى منفص -٣
 .أن يرتكب من قضية متصلة وأخرى محلية -٤
 .أن يرتكب من قضية منفصلة وأخرى محلية -٥

 فـاألرض النهـار موجـودا كـان وكلام -فالنهار  موجودكلام طلعت الشمس، : مثال املركب من املتصلتني
 .  فكلام كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة-مضيئة
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هو التايل وهو احلد األوسط ألنه هو املتكرر ) النهار موجود ( نا هذا املقدم، وقول) طلعت الشمس ( فقولنا 
 .وبام أنه وقع تاليا يف الصغرى، ومقدما يف الكربى فهو الشكل األول

 .فاملقدم يف مقام املوضوع يف احلملية، والتايل يف مقام املحمول يف احلملية
 فكلام كان اليشء -دنا فهو يتمدد باحلرارة وكلام كان اليشء مع-كلام كان اليشء ذهبا فهو معدن: مثال آخر

 .ذهبا فهو يتمدد باحلرارة
 فكلـام حكـم - وكلام كان العدل موجودا فالناس يف أمـان-كلام حكم اإلسالم فالعدل موجود: مثال آخر

 .اإلسالم فالناس يف أمان
إمـا أن يكـون املوجـود  ودائام -دائام إما أن يكون اليشء موجودا أو معدوما: ومثال املركب من املنفصلتني

 . فدائام إما أن يكون اليشء حيا أو غري حي أو معدوما-حيا أو غري حي
 ودائام إما أن يكون املهتدي عاملـا أو -كلام اتبع املسلم السنة فهو مهتد: ومثال املركب من متصلة ومنفصلة

 .  عاملا أو متعلامأن يكون  فكلام اتبع املسلم السنة فهو إما -متعلام
 وكل من أذله اهللا فال معز له من بعد - أذهلم اهللاهادكلام ترك املسلمون اجل: ل املركب من متصلة ومحليةومثا
 . فال معز هلم من بعد اهللاهاد كلام ترك املسلمون اجل-اهللا

 فدائام - وكل كافر فهو شقي-دائام إما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا: ومثال املركب من منفصلة ومحلية
 .اأن يكون اإلنسان مؤمنا أو شقيإما 

 :أن القياس االقرتاين نوعان: واخلالصة هي
 .ما تركب من قضيتني محليتني فقط: اقرتاين محيل وهو: أوال
 .ما تركب من رشطيات لوحدها أو مع احلمليات: اقرتاين رشطي وهو: ثانيا

 :وهو مخسة أنواع
 ما تركب مـن متـصلة -كب من متصلة ومنفصلة ما تر- ما تركب من منفصلتني-ما تركب من متصلتني( 

  ) ما تركب من منفصلة ومحلية-ومحلية
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف يكون الشكل األول من االقرتاين الرشطي؟-١
  ما هي أنواع القياس االقرتاين الرشطي؟  -٢
 ؟ تنيمن منفصلو، تنيكب من متصلر مثل بمثالني من عندك لقياس م-٣
 

 )ين متار( 
 
 :ّاستخرج النتائج من األقيسة الرشطية اآلتية وبني نوعها

 وكل من بدل اهللا جلـده يف النـار فـسيزداد - كلام نضجت جلود الكفار يف النار بدهلم اهللا جلودا غريها-١
 عذابا؟ 

  وكلام أطفأ اهللا نار احلرب توقف رشها؟- كلام أو قدوا نارا للحرب أطفأها اهللا-٢
 ودائام إما أن يكون املؤمن مقتصدا أو سـابقا يف اخلـريات أو - يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا دائام أما أن-٣

 ظاملا لنفسه؟
  وكل عمل مردود فال ثواب فيه؟- دائام إما أن يكون العمل مقبوال أو مردودا-٤
  ودائام إما أن يكون االسم معربا أو مبنيا؟- كلام كان اللفظ يقبل أل فهو اسم-٥
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 " خمططات توضيحية "
 

 القياس االقرتاين
 

     رشطي                     محيل                                                                                                  

                                 من متصلتني       )تركب من محليات فقط (                                                     
                                                                                                                            من منفصلتني

                                                من متصلة ومنفصلة                                                                            
                                                                                                                            من متصلة ومحلية

                                                                         من منفصلة ومحلية                                                   
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  )الدرس الواحد واألربعون ( 
 

 القياس االستثنائي املتصل 
 

يه النتيجة أو نقيضها، واالقرتاين قـد يكـون محليـا َقد علمت أن القياس قد يكون اقرتانيا وهو ما مل تذكر ف
 .  وقد يكون رشطيا وله أربعة أشكال سبق بياهنا

 .ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: وقد يكون القياس استثنائيا وهو
ّوهو يرتكب من مقدمتني تكون األوىل رشطية، وتكون الثانية محلية مصدرة بلكن ّ. 

 .ٌ فهو معدن- لكنه ذهب-فهو معدنإن كان هذا اليشء ذهبا : مثال
 .قضية رشطية متصلة تسمى بالكربى ألن ألفاظها أكثر) إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن : (فقولنا
 .قضية محلية مصدرة بلكن تسمى بالصغرى ألن ألفاظها أقل من املقدمة الرشطية) لكنه ذهب : ( وقولنا

إن كـان هـذا ( يجة قد ذكرت بنفسها يف الـرشطية الكـربى نتيجة القياس، وهذه النت ) فهو معدن( وقولنا 
  ).فهو معدناليشء ذهبا 

 .  فهو ليس بذهب- لكنه ليس بمعدن-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
فهـو  هـذا الـيشء ذهبـاإن كـان (قد ذكر نقيضها يف الرشطية الكـربى) فهو ليس بذهب(فهنا النتيجة هي 

 )معدن
 ).هذا اليشء ذهب( نقيض ) ب هو ليس بذه( فقولنا 

فهذه هي خاصة القياس االستثنائي، بينام القياس االقرتاين بأشكاله األربعة مل تذكر فيه النتيجة وال نقيضها 
 . فكل ذهب يتمدد باحلرارة- وكل معدن يتمدد باحلرارة-وإنام تنتزع من املقدمتني، مثل كل ذهب معدن

كورة يف القياس االستثنائي فام فائـدة القيـاس فـنحن نقـيس لكـي إذا كانت النتيجة مذ: وهنا إشكال وهو
 نخرج النتيجة فإذا كانت موجودة فام فائدته؟
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إن النتيجة يف الرشطية غري حمكوم هبا بسبب أداة الرشط بـل هـي معلقـة فـنحن نقـول فيـه        : واجلواب هو
نا يف الكربى قـضية معلقـة حتتـاج للجـزم إذا كان اليشء أ فهو ب، ومل نحكم بالفعل بأن اليشء أ وإنام ذكر

 .والبت وهلذا يف الصغرى احلملية نرجع ونجزم بأن اليشء أ فينطبق عليه احلكم وهو ب
 .وفكرة القياس االستثنائي مبنية عىل التالزم بني املقدم والتايل فتنطبق عليه قواعد التالزم التي سبق ذكرها

 :بيانه
تـال ) فهـو معـدن ( مقدم، وقولنـا ) هذا اليشء ذهبا ( فهو معدن، فقولنا إن كان هذا اليشء ذهبا : إذا قلنا

 .الزم، وكونه معدنا ملزوموهنا التايل الزم للمقدم، أي أن كون اليشء ذهبا 
 :ويف التالزم أربع قواعد

 . إثبات امللزوم يقتيض ثبوت الالزم-١
 . إثبات الالزم ال يقتيض ثبوت امللزوم-٢
 .تيض انتفاء الالزم نفي امللزوم ال يق-٣
 . نفي الالزم يقتيض انتفاء امللزوم-٤

 :فإذا كان املقدم ملزوما، والتايل الزما فنحصل عىل
 .إثبات املقدم يقتيض ثبوت التايل -١
 . إثبات التايل ال يقتيض ثبوت املقدم-٢
 .نفي املقدم ال يقتيض انتفاء التايل -٣
 .نفي التايل يقتيض انتفاء املقدم -٤

 . فهو معدن- لكنه ذهب-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فهنا أثبتنا املقدم فيلزم ثبوت التايل فهذا رضب منتج

 . فال يلزم أن يكون ذهبا جلواز كونه فضة مثال- لكنه معدن-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فهنا أثبتنا التايل فلم يلزم ثبوت املقدم، فهذا رضب عقيم

 فال يلزم أن يكون ليس بمعدن جلـواز كونـه - لكنه ليس بذهب-إن كان هذا اليشء ذهبا فهو معدن: مثال
 .فضة مثال أي يتحقق املعدن مع غري الذهب فحينام ينتفي الذهب ال يلزم أن ينتفي املعدن
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 .فهنا نفينا املقدم فلم يلزم انتفاء التايل، فهذا رضب عقيم
 . فهو ليس بذهب- لكنه ليس بمعدن-و معدنإن كان هذا اليشء ذهبا فه: مثال

 .فهنا نفينا التايل فيلزم انتفاء املقدم، فهذا رضب منتج
 .فتلخص أن له رضبني منتجني، ورضبني عقيمني

 . فاألرض تبتل- لكنه قد هطل-إذا هطل املطر فاألرض تبتل: مثال آخر
 . فاملطر مل هيطل-أو لكن األرض مل تبتل

 . فليس فيهام آهلة إال اهللا- لكنهام مل يفسدا- آهلة إال اهللا لفسدتالو كان فيهام: مثال آخر
املعنى لو كان يف السامء واألرض آهلة غري اهللا بأن يكون يف الكون أكثر من إله القتىض هذا فـساد النظـام يف 

 . واختالهلام بسبب تنازع اآلهلة لكن هذا مل حيصل فدل عىل أنه ال إله إال اهللالسامء واألرض
 .فهنا نفينا التايل فيلزم انتفاء املقدم

 :نتنبيها
أداة استثناء عند املناطقة سموها كذلك الن االستثناء يف اللغة معناه الرجـوع ويف احلمليـة ) ّلكن : ( األول

املصدرة بلكن نرجع إىل الكربى التي فيها تعليق ونثبت إحدى القضيتني أو ننفيها، وهذا اصطالح املناطقة 
 .حو فلكن تفيد االستدراك ال االستثناء والتي تفيد االستثناء هي إالأما يف الن
يشرتط يف القضية الرشطية املتـصلة أن تكـون لزوميـة موجبـة، وإال مل ينـتج القيـاس ألن القيـاس : الثاين

 االستثنائي مبني عىل اللزوم بني طريف القضية الرشطية، والرشطية االتفاقية ال لزوم فيها كام قـد مـر، ولـو
 .كانت سالبة مل تنتج ألن اإلنتاج بسبب اللزوم والسالبة تنفي اللزوم كام هو واضح
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي ومم يرتكب؟-١
  ما هو أساس عمل القياس االستثنائي املتصل؟-٢
 ؟ وغري املنتجة يف القياس االستثنائي املتصلة ما هي الرضوب املنتج-٣
    

 )متارين ( 
 
 :استخرج النتائج من األقيسة التالية وبني نوع الرضب

  لكنهم مل ينفضوا من حولك؟- ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك-١
 لكنه مل تفتح عليهم بركـات - لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض-٢

 من السامء واألرض؟
  لكن الزنا قد فشا فيهم؟-ثر الزنا بني الناس فشت فيهم األمراض التي مل تكن يف أسالفهم إذا ك-٣
  لكنهم تركوا اجلهاد؟- إذا ترك املسلمون اجلهاد سلط اهللا عليهم عدوهم-٤
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 ) واألربعون ين الثادرسال( 
 

 )القياس االستثنائي املنفصل ( 
 

ن اقرتاين، واستثنائي، واالقرتاين محيل ورشطي، واالستثنائي تـارة تكـون كـرباه َقد علمت أن القياس نوعا
 .رشطية متصلة وقد مر تفصيلها، وتارة تكون كرباه رشطية منفصلة فيسمى القياس باالستثنائي املنفصل

قـط  تارة تكون مانعة مجع وخلو معا، وتارة تكون مانعة مجـع ف-َ كام علمت من قبل-ثم الرشطية املنفصلة
 .وتارة تكون مانعة خلو فقط ولكل قسم رضوبه املنتجة

 .مانعة مجع وخلو معا: أوال
 :فهذه هلا أربع حاالت

 ).منتج .( إثبات املقدم يقتيض انتفاء التايل -١
 ).منتج .( إثبات التايل يقتيض انتفاء املقدم -٢
 ).منتج (  .نفي املقدم يقتيض ثبوت التايل -٣
 ).منتج . ( وت املقدمنفي التايل يقتيض ثب -٤

 . فهو ليس بفرد- لكنه زوج-إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا: مثال
 .  فهو ليس بزوج-أو لكنه فرد

 . فهو فرد-أو لكنه ليس بزوج
 .    فهو زوج-أو لكنه ليس بفرد

 . فهو ليس بكافر- لكنه مؤمن-إما أن يكون هذا الرجل مؤمنا أو كافرا: مثال آخر
 . فهو ليس بمؤمن-فرأو لكنه كا

 . فهو كافر-أو لكنه ليس بمؤمن
 . فهو مؤمن-أو لكنه ليس بكافر

 .مانعة اجلمع فقط: ثانيا
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 :فهذه هلا أربع حاالت
 ).منتج . (  التايلانتفاءإثبات املقدم يقتيض  -١
 ).منتج . (  املقدمانتفاءإثبات التايل يقتيض  -٢
 ).يم عق. (  التايلثبوتنفي املقدم ال يقتيض  -٣
 ).عقيم . ( قدم املثبوتنفي التايل ال يقتيض  -٤

 . فهو ليس بأمحر- لكنه أسود-إما أن يكون لون هذا الباب أسود أو أمحر: مثال
 . فهو ليس بأسود-أو لكنه أمحر

 . فال يلزم أن يكون أمحر جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه ليس بأسود
 . جلواز كونه أصفر مثال فال يلزم أن يكون أسود-أو لكنه ليس بأمحر

 . فهو ليس بنجس- لكنه طهور-إما أن يكون املاء طهورا أو نجسا: مثال آخر
 . فهو ليس بطهور-أو لكنه نجس

 . فال يلزم أن يكون نجسا جلواز كونه طاهرا غري مطهر-أو لكنه ليس بطهور
 . فال يلزم أن يكون طهورا جلواز كونه طاهرا غري مطهر-أو لكنه ليس بنجس

 .مانعة اخللو فقط: الثاث
 :فهذه هلا أربع حاالت

 ).عقيم . (  التايلانتفاءيقتيض ال إثبات املقدم  -١
 ).عقيم . (  املقدمانتفاءيقتيض ال إثبات التايل  -٢
 ).منتج . (  التايلثبوتنفي املقدم يقتيض  -٣
 ).منتج . ( قدمنفي التايل يقتيض ثبوت امل -٤

 ).منتج . (  فهو غري أسود- لكنه أبيض- أبيض أو غري أسوداجلسم إما أن يكون غري: مثال
 .ونقيضه هو أبيض، فلزم من نفي املقدم بإثبات نقيضه ثبوت التايل) غري أبيض ( وذلك ألن املقدم هو 

 ).منتج . ( فهو غري أبيض-أو لكنه أسود
 .ات نقيضه ثبوت املقدمونقيضه هو أسود، فلزم من نفي التايل بإثب) غري أسود ( وذلك ألن التايل هو 
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 . فال يلزم أن يكون أسود جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه غري أبيض
 .  فال يلزم أن يكون أبيض جلواز كونه أصفر مثال-أو لكنه غري أسود

 . فهو غري نجس- لكنه طهور-املاء إما أن يكون غري طهور أو غري نجس: مثال
 . فهو غري طهور-أو لكنه نجس
 . فال يلزم أن يكون نجسا جلواز كونه طاهرا-هورأو لكنه غري ط

 . فال يلزم أن يكون طهورا جلواز كونه طاهرا-أو لكنه غري نجس
 .ففي مانعة اجلمع واخللو معا احلاالت األربع منتجة: فتلخص أن لكل قسم من املنفصلة أربع حاالت

 .لنيوأما يف مانعة اجلمع فقط ويف مانعة اخللو فقط فال ينتجا إال يف حا
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي املنفصل؟-١
  ما هي الرضوب املنتجة يف كل قسم من أقسام املنفصلة؟-٢
 صل؟ مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام القياس االستثنائي املنف-٣
 

 )متارين ( 
 

 :من األمثلة التالية صغ قياسا وبني نوع الرضب املنتج وغري املنتج
  إما أن يكون اإلنسان حرا أو عبدا؟ -١
  إما أن يكون اللفظ اسام أو فعال؟-٢
  إما أن يكون اللفظ غري اسم أو غري فعل؟ -٣
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 " خمططات توضيحية "
 

 القياس االستثنائي
 

                                     متصل                                                           منفصل                  
 )رضبان منتجان (                                                  

 حقيقية                     مانعة مجع                   مانعة خلو                                                                                                              
 )رضبان منتجان )           ( رضبان منتجان )          (  رضوب منتجة ٤(                                                                           
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 )الدرس الثالث واألربعون (  
 

 قياس املساواة 
 

ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر، وذكرنا أن أول أقسام الـدليل هـو القيـاس : َقد علمت أن الدليل هو
 .املتعارف عليه وهو نوعان اقرتاين واستثنائي

 .وأما النوع الثاين من أنواع الدليل فهو قياس املساواة
ُ حممول األوىل موضوعا للول مؤلف من قضايا متحدة يف املحمول يق: وقياس املساواة هو ِكون متعلق  .ثانيةِّ

ٍزيد أفضل من عمرو: مثال ِ ُ ٍ وعمرو أفضل من سعيد-ٌ ُ ٍ فزيد أفضل من سعيد-ٌ ُ ٌ. 
ٍ من عمرو ُأفضلٌزيد : (فقولنا  :هو قياس مساواة ألنه توفر فيه ما ييل) ٍ من سعيد ُأفضلٌوعمرو  ( -) ِ

 .ل مؤلف من قضيتني هو قو-١
  ).أفضل(  حممول القضيتني واحد وهو -٢
 .هو نفسه موضوع القضية الثانية) عمرو (  املتعلق بمحمول القضية األوىل وهو -٣

 .وهو بدهيي اإلنتاج يعلم كل شخص من نفسه ووجدانه صحة تلك النتيجة
 :واملالحظ عىل هذا النوع من األدلة أن فيه خاصتني مها

سط فيه وهذا أغرب ما يف أمره ألنه بام أن متعلق حممول القضيتني خمتلف فهـذا يعنـي أنـه ال  ال حد أو-١
املتعلق بمحمول األول هو عمـرو، واملتعلـق ) أفضل من سعيد ( و ) أفضل من عمرو ( حد أوسط فقولنا 

ول مـع بمحمول الثانية هو سعيد فال يوجد حد أوسط، وإنام يوجد بينهام جزء مشرتك وهـو نفـس املحمـ
 .قطع النظر عن متعلقه، وكذا متعلق حممول األوىل وهو عمرو هو نفسه موضوع القضية الثانية

 . إنه يعتمد يف صدقه عىل مقدمة خارجية خفية هي التي تسبب صدق قياس املساواة-٢
 ولوال صحة هذه القاعـدة مل ) من األفضل من يشء أفضل من ذلك اليشءاألفضل ( وهي يف املثال السابق 

 .يصدق القياس
 .فبام أن زيدا أفضل من عمرو، وأن عمرا أفضل من سعيد، فيكون زيد أفضل من سعيد
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 . فـ أ مساو لـ جـ- وب مساو لـ ج-أ مساو لـ ب: مثال
يالحظ أن املحمول وهو مساو واحد يف القضيتني، وأن متعلق املحمول األول وهو ب قد صار موضـوعا 

 .اس مساواةًيف القضية الثانية، فهو إذا قي
  ). مساوي املساوي ليشء مساو لذلك اليشء( وصدق ذلك املثال معتمد عىل قاعدة خارجية وهي 

 . فالساعة موجودة يف السيارة- واحلقيبة موجودة يف السيارة-الساعة موجودة يف احلقيبة: مثال
  ).ظرف الظرف ليشء ظرف لذلك اليشء: ( وإنام صدق لصدق القاعدة املضمرة وهي

 . فاحلجر جزء من البيت- والغرفة جزء من البيت-احلجر جزء من الغرفة: ثال  م
  ).جزء اجلزء من يشء جزء من ذلك اليشء: ( وإنام صدق لصدق القاعدة املضمرة وهي

 :وألجل أن قياس املساواة معتمد يف صدقه عىل مقدمة خارجة عن القياس مل تذكر فيه مل يصدق املثال اآليت
ِ واألربعة نصفُ الثامنية-ِنصفُ األربعةِاالثنان : مثال ِ فاالثنان نصفُ الثامنية-ُ ِ. 

 ).نصف النصف من يشء نصف لذلك اليشء : ( وهي نتيجة كاذبة ألن مقدمتها اخلارجية كاذبة وهي
 .بل نصف النصف هو ربع وليس نصفا

ٍزيد عدو لبكر: مثال آخر ٌ ٍ وبكر عدو لسعيد-ٌ ٌ ٍ فزيد عدو لسعيد-ٌ ٌ ٌ. 
  . صديقاد يكون عدو العدوفق) ٌعدو العدو عدو : ( كاذبة وهية كاذبة ألن مقدمتها اخلارجية وهي نتيج

 :نتنبيها
 أتقـى - أمجل- أكرم- أعلم-أفضل( هذا القياس يطرد بشكل صادق يف أمثلة أفعل التفضيل مثل : األول
 .... ). أحسن-أشجع
ذي األشكال األربعة من جهة احلد األوسط فهـو هذا القياس كام خيتلف عن القياس املتعارف عليه : الثاين

خيتلف عنه يف أمر أسايس آخر وهو أن القياس املتعارف ال بد أن تكون إحـدى مقدمتيـه إمـا الـصغرى أو 
، وكذلك ال ينتج من قضيتني شخصيتني، بيـنام  )ال ينتج القياس من جزئيتني( :  وهلذا يقولونالكربى كلية

قياس من قضيتني شخصيتني مثل زيد أفضل من عمرو، وهذه موجبة شخصية يف قياس املساواة قد أنتج ال
ألن موضوعها جزئي وهو زيد، وعمرو أفضل من سعيد، وهـذه أيـضا مثلهـا، فزيـد أفـضل مـن سـعيد  

 .فالنتيجة أيضا شخصية مثل حال املقدمتني
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  )أسئلة( 
 

 والقياس املتعارف عليه؟ يف ضوء ما تقدم ما هي أوجه الشبه والتاميز بني قياس املساواة -١
 ّ بني كيف يتوقف قياس املساواة عىل املقدمة اخلارجية؟-٢
  مثل بمثالني من عندك لقياس مساواة؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :استخرج النتائج من األقيسة التالية
  وعمر أفضل من عثامن؟- أبو بكر أفضل من عمر-١
 س؟ واملدينة أفضل من بيت املقد- مكة أفضل من املدينة-٢
  والقتل أشد حرمة من الزنا؟- الرشك باهللا أشد حرمة من القتل-٣
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 ) واألربعون لرابعالدرس ا(  
 

   التمثيل  
 

قد علمت أن القياس املتعارف عليه هو أول األدلة، وأن ثانيها هو قياس املـساواة وهـو قـول مؤلـف مـن 
 .ضوعا للثانيةقضايا متحدة يف املحمول يكون متعلق حممول األوىل مو

 .إثبات حكم  يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: وأما الدليل الثالث فهو التمثيل وهو
 . فالنبيذ حرام- واخلمر حرام-النبيذ مسكر كاخلمر: مثال

ّرمـت فهنا أعطينا حكم اخلمر وهو احلرمة للنبيذ الشرتاكهام يف علة احلكم وهي اإلسكار، بمعنى أنه إنام ح
 .اخلمر ألهنا مسكرة وبام أن اإلسكار موجود يف النبيذ أيضا فيكون حراما مثل اخلمر

ِفالتمثيل هو عملية عقلية يتم فيها تشبيه يشء بيشء آخر لوجود وصف جامع بينهام، فننقل حكم املشبه بـه  َّ
ِإىل املشبه، وحياتنا اليومية ممتلئة هبذا النوع من االسـتدالل، ل عنـد األصـوليني والفقهـاء ويـسمى التمثيـ َّ

 .قياسا
ٌفاخلمر مشبه به، والنبيذ مشبه، والوصف اجلامع هو اإلسكار، وحكم املشبه به هو احلرمة فننقل هذا احلكم  َّ ٌ َّ

 .إىل النبيذ
 :وهلذا فأجزاء التمثيل وأركانه  أربعة هي

 .ّ وهو املشبه به املعلوم حكمهاألصل -١
 .معرفة حكمهّ وهو املشبه الذي يراد الفرع -٢
 .وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرعالعلة  -٣
 . وهو املعنى الثابت يف األصل والذي يراد نقله للفرعاحلكم -٤

أن يعلم اإلنسان أن رشب املاء امللوث يسبب مرض التيفوئيد، فيقيس عليه اللبن امللـوث ألن العلـة : مثال
 .تواحدة فيهام وهي التلوث واالحتواء عىل الفريوسا

ّفاألصل هو املاء امللوث، والفرع هو اللبن امللوث، والعلة هي التلوث، واحلكم هو اإلصابة بالتيفوئيد ّ ّ . 
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ُ يف السامء فيتأمل كيف أهنا ترتفع وتطري بسبب أجنحتهـا، فيـصل : مثال ِّأن يرى اإلنسان الطيور وهي حتلق
 .كم الطيور الستطاع أن يطري مثلهاإىل نتيجة أنه لو استطاع أن يصنع أجنحة ويتحكم هبا كام تتح

وهبذا التمثيل فكر عباس بن فرناس وطار يف السامء، ومن نفس الفكـرة اسـتمد اإلنـسان فـيام بعـد فكـرة 
 .الطائرات

ومن هذا الباب معرفة أساس عمل يشء من األشياء فيفكر اإلنسان بإجياد بديل له يشاهبه كي حيـصل عـىل 
 بعض األدوية وسبب تأثريها فيجد بديال هلا عـىل أسـاس التـشابه يف نفس النتائج مثل أن يعرف مكونات

 .املكونات الرئيسية املؤثرة، أو يعرف طريقة عمل بعض األسلحة فيصنع مثيال هلا
أن يصاب زيد بالزكام فيذهب للطبيب فينصحه بتناول عصري الربتقال الحتوائـه عـىل فيتـامني يس : مثال

ه عوضا عن الربتقال ويقول الليمون كالربتقال الحتوائهام عـىل فيتـامني فيجد زيد الليمون أمامه فيستعمل
 .يس فيساعد مثل الربتقال عىل الشفاء من الزكام

أن يدرس اإلنسان التاريخ ويعلم أحوال األمم املاضية ويعلم سبب دمارها وانتهاء حضارهتا فيصل : مثال
. من سلفها من األمم فستكون النتيجة واحدةلنتيجة هي أن أمته وأي أمة أخرى إن سارت عىل نفس خطأ 

 ما قصه اهللا علينا من أحوال األمم التي كذبت رسلها فأصاهبا بسبب التكذيب عـذاب اهللا ومن هذا القبيل
واالعتبـار مـشتق مـن العبـور أي اعـربوا ) فاعتربوا يـا أويل األبـصار : ( ثم أمر اهللا بعدها باالعتبار فقال

 .مم إىل حالكم إذا كذبت رسولكم فسيصيبكم مثل ما أصاهبم فهذا متثيلوانتقلوا من حال تلك األ
 

 )إمكان رد التمثيل إىل القياس املنطقي ( 
 

كام أن روح القياس املنطقي هو احلد األوسط، فكذلك روح التمثيل هـو العلـة التـي جتمـع بـني األصـل 
 .قي بدهيي اإلنتاج من الشكل األولوالفرع، فيتأتى جعل العلة حد أوسطا وحتويل التمثيل إىل قياس منط

 . فالنبيذ حرام- واخلمر حرام-النبيذ مسكر كاخلمر: مثال
 . فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام-النبيذ مسكر

 .فجعلنا العلة حد أوسطا وحذفنا املثال وهو كاخلمر أي األصل
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 .ةْفالعربة بام يقع بعد ألن إذ هو الدليل، ويتأتى عرضه وتصويره بأكثر من حال
 .فاإلسكار هو الدليل ) مسكر( ألنه : َمل كان النبيذ حراما؟ فتقول: يقال

 :ويمكن عرض هذا الدليل أعني اإلسكار بأكثر من هيئة فتقول
 ).متثيل . (  فالنبيذ حرام- واخلمر حرام- النبيذ مسكر كاخلمر-١
 ).قياس اقرتاين . (  فالنبيذ حرام- وكل مسكر حرام- النبيذ مسكر-٢
 ).قياس استثنائي . (  فهو حرام- لكنه مسكر-ا كان النبيذ مسكرا فهو حرام إذ-٣

 . يف اإلسكار، ويتأتى عرضه بأكثر من هيئة وإلباسه أكثر من ثوب- كام رأيت-والعربة
 

 )التمثيل يفيد الظن أو اليقني ( 
 

 هل أن التمثيل يفيد الظن فقط أو أنه يمكن أن يفيد اليقني؟
 .ىل أن التمثيل إنام يفيد الظن وال يفيد اليقنيذهب عامة املناطقة إ

واختار بعض املحققني كاإلمام ابن تيمية أنه قد يفيد اليقني، وأن العـربة يف املـادة واملثـال التـي توضـع يف 
التمثيل فإذا كان يقينيا فالتمثيل يفيد اليقني، وإذا كان يفيـد الظـن فالتمثيـل يفيـد الظـن، وهلـذا يتـأتى رد 

 .هولة إىل القياس املنطقيالتمثيل بس
 :والتحقيق أن التمثيل كي يفيد اليقني حيتاج إىل ما ييل

 .أن يقطع بشكل يقيني أن العلة يف األصل هي هذا اليشء ال غريه: أوال
 .أن يقطع بشكل يقيني أن الفرع تتحقق فيه العلة: ثانيا
 .ع يف الفرع متنع اإلحلاقيف األصل وال مانأن يقطع بشكل يقيني أنه ال يوجد خصوصية : ثالثا

وهذه األمور تؤخذ من كالم املناطقة أنفسهم فقد عللوا ظنيـة القيـاس بتلـك األسـباب وذكـروا أنـه مـن 
 .الصعب أن تتوفر يف التمثيل، وعليه فإذا توفرت كام يف بعض املوارد فهو يفيد اليقني
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وليس ليشء آخر، وأن النبيذ مـسكر كـام فمتى ثبت بالدليل اليقيني أن العلة يف حتريم اخلمر هي اإلسكار، 
هو مشاهد حمسوس، وأن كون اخلمر مصنوعا من العنب والنبيذ مصنوعا من غريه ال يمنـع مـن اإلحلـاق 

 .ألن العربة هي يف اإلسكار ال يف يشء آخر فحينئذ ال خالف يف إفادة التمثيل اليقني
 .ة التمثيل الظنوإنام لصعوبة حتقق تلك األمور يف يشء قال املناطقة بإفاد

وهبذا يتضح أمهية التمثيل يف احلياة اليومية ويف العلوم الطبيعية واستخراج النظريات ويف العلوم الـرشعية 
كالفقه واألصول ولو كان يفيد الظن ألن الظن قد يكتفـى بـه كـام يف العمـل باألحكـام الـرشعية فلـيس 

بل يكفي الظن الذي تطمئن به النفس وألجل ذلـك املقصود أن يصل املسلم يف كل مسألة فقهية إىل اليقني 
 .كان االجتهاد يف الرشيعة حممودا رغم أن االجتهاد ال يؤدي إال إىل الظن لوجود آراء خمتلفة وأدلة متجاذبة

 :تنبيهات
اشرتاك األصل والفرع يف العلـة ال يعنـي أن األصـل والفـرع متـشاهبان يف كـل يشء وإال لـو كانـا : أوال

 .ما يف كل يشء لكانا شيئا واحدا فال قياس حينئذمتشاهبني متا
 .الفرع يعرف حكمه بالقياس عىل األصل فإذا كان معلوما من قبل فال فائدة من القياس كام هو ظاهر: ثانيا
كام أن أساس عمل القياس املنطقي هو اللزوم، فأساس عمل التمثيل هو اللزوم أيضا ألن هذا شـأن : ثالثا

 .لم به العلم بيشء آخركل دليل يلزم من الع
ففي التمثيل يلزم من ثبوت العلة يف الفرع ثبوت حكم األصـل للفـرع فالنبيـذ يـستلزم الـسكر، والـسكر 
يستلزم احلرمة فيستلزم النبيذ احلرمة كام أن اخلمر يستلزم السكر والسكر يستلزم احلرمـة فيـستلزم اخلمـر 

 . احلرمة
، وإنام يزيد التمثيل عىل القياس بذكر مثال وهو األصـل كـام فأساس عمل القياس املنطقي والتمثيل واحد

 .    حققه اإلمام ابن تيمية يرمحه اهللا
أحيانا يكون األمر اجلامع بني األصل والفرع ليس هو علة احلكم بل يوجـد تـشابه بيـنهام يف بعـض : رابعا

يفيـد إال الظـن ألن الصفات مما ينتقل الذهن بسبب ذلـك إىل أن حكمهـام واحـد وهـذا فيـه ضـعف وال 
اشرتاكهام يف بعض األوصاف ال يقتيض بالرضورة احتادمها يف احلكم ومع هذا فكثريا مـا يـستعمل النـاس 

 .مثل هذا األمر
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  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو التمثيل وما هي أركانه؟-١
  ما هي أمهية التمثيل وهل يفيد اليقني أو الظن وضح ذلك؟-٢
  عندك للتمثيل؟ مثل بمثالني من-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ِّاجعل ما ييل متثيال ووضح أركانه
  حيرم رضب الوالدين لإليذاء كالتأفف؟-١
  الكاكاو ينفع يف التنبيه الحتوائه عىل الكافيني كالقهوة؟  -٢
  اجلبس ينفع يف تثبيت العضو املكسور ملنعه من احلركة كاخلشب؟       -٣
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 )األربعون الدرس اخلامس و(  
 

 االستقراء 
 

َقد علمت أن األدلة أنواع أوهلا القياس املنطقي الـذي ينقـسم إىل االقـرتاين واالسـتثنائي، وثانيهـا قيـاس 
 .إثبات حكم ليشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: املساواة وثالثها التمثيل وهو

 .يات للوصول إىل حكم كيلتتبع اجلزئ: وأما الدليل الرابع فهو االستقراء وهو
أن يتتبع الناظر الفاعل يف كالم العرب فيجد أن الكلمة كلام وقعت فاعال كانت مرفوعة فيـصل إىل :  مثال

 ).كل فاعل مرفوع : ( حكم كيل وقاعدة عامة هي
أن يدخل املعلم الصف فيطلب من زيد أن يقرأ أسامء الطـالب ليعـرف احلـضور فلـام فعـل أعلمـه : مثال
 ).كل طالب الصف حارضون ( م الكيل النهائي وهو باحلك

فاالستقراء يف حقيقته يتكون من قضايا كثرية تتصفح للوصول إىل حكم شامل فاالستقراء يف مثالنا السابق 
 .إىل أن يصل إىل حكم هنائي... حيكم فيه عىل زيد بأنه حارض، وعمرو بأنه حارض، وعيل بأنه حارض

 حكام الرشعية للمياه فيجدها ثالثة طهور وطاهر ونجـس فيقـول امليـاه ثالثـةأن يستقري الفقيه األ: مثال
  .أقسام

واالستقراء مهم جدا يف العلوم وبسببه حصلت كثري من االكتـشافات فالكيميـائي والفيزيـائي والـصيديل 
إن املاء وغريهم جيرون جتارب عديدة ويتتبعون اجلزئيات ليستخرجوا يف النهاية قواعد يف العلوم كأن يقال 

 . درجة فإنه يتبخر، وأن كل معدن يتمدد باحلرارة١٠٠إذا بلغ 
 :ولالستقراء قسامن

 .تتبع مجيع اجلزئيات ال خيرج منها واحد: وهو االستقراء التام: أوال
كام يف استقراء طالب الصف، وهذا النوع من االستقراء يفيد اليقـني، ولكنـه قليـل وال جيـري إال فـيام لـه 

 . ةجزئيات حمدود
 . كثري من اجلزيئات ال كلهاتبعت: وهو االستقراء الناقص: ثانيا
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 .وقد قالوا إنه يفيد الظن جلواز أن تكون اجلزئيات التي مل تتصفح ختالف يف حكمها للجزئيات املتصفحة
أن يتتبع الناظر احليوانات فيجد أن اإلنسان حيرك فكه األسفل عند املضغ، واألسد والفرس والغزال : مثال

 .واحلامر وغريها كذلك فيصل إىل نتيجة هي أن كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ
ولكن تبني أن هذا احلكم غري تام ألن التمساح حيرك فكه األعىل عند املضغ، فلـذا ال يفيـد هـذا النـوع إال 

 .الظن
يرسى من اجلسم، فـيحكم أن يتتبع الطبيب أفراد اإلنسان فيتتبع األلوف فيجد أن قلوهبم يف اجلهة ال: مثال

 .بأن كل إنسان يكون قلبه يف اجلهة اليرسى من جسمه
 .ولكن تبني أن هذا احلكم غري تام ألن بعض أفراد اإلنسان تكون قلوهبم يف اجلهة اليمنى من اجلسم

 :ثم االستقراء الناقص نوعان
 .ّاستقراء معلل -١
 .ّاستقراء غري معلل -٢

 .مد يف تعميم أحكامه عىل وجود علة يف كل جزئياتهما يعت: ّفاالستقراء املعلل هو
 .  ما ال يعتمد يف تعميم أحكامه عىل وجود علة يف كل جزئياته: واالستقراء غري املعلل هو

 أن جيري العامل اختبارا عىل األشياء املشتعلة ويمنع عنها اهلواء فال تشتعل ويكرر االختبار عـىل أكثـر :مثال
األوكسجني سبب االشتعال وبانقطاعه ال تشتعل : ( م احلكم وخيرج بقاعدة هيمن عينة ثم يصل إىل تعمي

 ).املواد 
فهنا عىل أي أساس عمم احلكم فهل اختربت كل املواد املـشتعلة ويف كـل الظـروف حتـى يـصل إىل هـذه 

ِال ولكن بام أن العـامل اكتـشف العلـة وهـي األوكـسجني وعلـم أن طبيعـة االحـرتاق : النتيجة ؟ اجلواب
 .ًواالشتعال واحدة وهي متوقفة عىل األوكسجني فإذا لن تشتعل املواد بدون أوكسجني

فهذا النوع ال مانع أن يفيد اليقني إذا وقف عىل العلة وعلم أهنا متحققة يف كل اجلزئيـات وال ختـتص مـادة 
 .دون مادة بيشء يمنع حتقق العلة فيها

 .وهذا النوع هو أساس العلوم وبه تعمم القواعد
 .عند التأمل يف هذا النوع من االستقراء نجد أنه يعتمد اعتامدا كامال عىل التمثيل الذي سبق رشحهو
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بعدما يستقري الشخص بعض األشياء ويعلم أن سبب احتاد حكمها هو وجود علـة مـا ويعلـم أن :  بيانه
ستقر مثـل األشـياء التـي فتلك األشـياء التـي مل تـ: األشياء التي مل يستقرهيا تتوفر فيها نفس العلة، فيقول

استقريت الحتادمها يف العلة مما جيعل حكمهام واحدا فيعمم حينئذ، وهذا مما يؤكـد أمهيـة التمثيـل وخطـأ 
 .التقليل من شأنه

كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ، فهذا االستقراء ناقص وهو مل يعتمد عىل علة يعتمد عليها : مثال
 الظن، فإن وقفنا عىل جزئية ختالف ذلك احلكم فستنتقض القاعدة ويعلم أهنـا يف تعميم احلكم فال يفيد إال

 .خاطئة وأن الصواب أن يقال أكثر احليوانات حترك فكها األسفل عند املضغ
 .وإن فرض أهنا مل تنتقض فيبقى االحتامل قائام فال نظفر بغري الظن
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  )أسئلة( 
 

 قراء وما هي أقسامه؟ يف ضوء ما تقدم ما هو االست-١
  هل يمكن أن يفيد االستقراء اليقني بني هذا؟-٢
  مثل بمثالني لالستقراء؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني نوع االستقراء من حيث كونه تاما أو ناقصا معلال أو غري معلل فيام يأيت
  كل يشء يقذف إىل األعىل يرجع إىل األرض؟-١
  نات ؟الفيتامي كل إنسان حيتاج لصحته إىل -٢
  كل خلفاء الرسول صىل اهللا عليه وسلم حكموا بالعدل؟-٣
  كل ما يف بستان زيد إما النخيل وإما الربتقال؟-٤
  أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عرش يوما؟-٥
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 ) خامتة يف رشط الدليل ( 
 

 دليل بخصوصه وما يشرتط فيه ّ تبني لك أن الدليل أربعة أقسام وقد حتدثنا بالتفصيل عن ما يتعلق بكلقد
 .كرشوط األشكال األربعة، ونريد أن نبني هنا ماذا يشرتط يف الدليل إمجاال من غري تعلق بدليل خاص

 أي كلام وجد الدليل وجد املدلول، فإذا وجـد الـدليل ومل االطرادفالذي يشرتط يف كل دليل كيفام كان هو 
 . لهيوجد معه مدلوله فهذا هو االنتقاض وهو مبطل

أما االنعكاس وهو أنه كلام عدم الدليل عدم املدلول، فال يشرتط ألنه قد يكون للمدلول أكثر من دليل فإذا 
 .فقد أحد األدلة مل يلزم أن يفقد الباقي

من أدلة األسامء قبول أل املعرفة نحو الرجل، فكل لفظ يقبلها فهو اسم فإذا وجد لفظ يقبلها ولـيس : مثال
ن ذلك الدليل غري صالح لالستدالل به، ولكن ال يلزم من عـدم قبـول بعـض األلفـاظ باسم فهذا يعني أ

 .ألداة التعريف أهنا غري اسم ألهنا قد تقبل غريها من األدلة كحروف اجلر والتنوين
 هو أن الدليل ملزوم واملدلول الزم له فيلزم من وجـود امللـزوم وجـود الزمـه - كام بيناه-والرس يف ذلك 
د، وال يلزم من عدم امللزوم عدم الزمه وهو االنعكاس ألنه قد يتحقـق مـع غـريه إال إذا كـان وهو االطرا

 .امللزوم والالزم متساويني فال بد من االطراد واالنعكاس كطلوع الشمس ووجود النهار
 .أفاده اإلمام أبو العباس يرمحه اهللا

 
 
 
 
 
 
 
 



 -٢٥٥ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 " خمططات توضيحية "
 

 االستقراء
 

  تام                      ناقص                                                                                               

 )يفيد اليقني                                                           ( 
            معلل                  غري معلل                                                                  

 )يفيد الظن )           ( قد يفيد اليقني                                                                     ( 
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 )خالصة الباب (  
 

 .ما يلزم من العلم به العلم بيشء آخر: الدليل
 :وهو أربعة أقسام

 . وقد تقدم بيان االقرتاينيقياس املتعارف وهو اقرتاين واستثنائال: األول
 .ما مل تذكر فيه النتيجة أو نقيضها: وأما االستثنائي فهو

 .متصل، ومنفصل: وهو قسامن
 .ّما تكون كرباه قضية رشطية متصلة وصغراه قضية محلية مصدرة بلكن: فاالستثنائي املتصل
 :وله رضبان منتجان

 .دم ينتج التايل استثناء املق-أ
 . استثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم-ب

 .ّما تكون كرباه رشطية منفصلة وصغراه قضية محلية مصدرة بلكن: واالستثنائي املنفصل
 .وتلك الرشطية املنفصلة إما أن تكون حقيقة أو مانعة مجع أو مانعة خلو

 :فإذا كانت حقيقية فله أربع رضوب منتجة
 .دم ينتج نقيض التايل استثناء املق-أ
 . استثناء التايل ينتج نقيض املقدم-ب
 . استثناء نقيض املقدم ينتج نفس التايل-ج
 . استثناء نقيض التايل ينتج نفس املقدم-د

 : وإذا كانت مانعة مجع فله رضبان منتجان
 . استثناء املقدم ينتج نقيض التايل- أ
 . استثناء التايل ينتج نقيض املقدم-ب

 :نت مانعة خلو فله رضبان منتجانوإذا كا
 . استثناء نقيض املقدم ينتج نفس التايل-أ
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 . استثناء نقيض التايل ينتج نفس املقدم-ب
قول مؤلف من قضايا متحدة املحمول يكـون متعلـق حممـول األوىل موضـوعا : قياس املساواة وهو: ثانيا

 .وهو يعتمد يف صدقه عىل قضية خارجية. للثانية
 .إثبات حكم يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: يل وهوالتمث: ثالثا

 .وهو يفيد الظن، وقد يفيد اليقني إن علمت العلة وحتققها يف الفرع وانتفت اخلصوصية واملانع
 .تتبع اجلزئيات للوصول إىل حكم كيل: االستقراء وهو: رابعا

 .وهو يفيد اليقني. فإن تتبعت كلها فهو استقراء تام
 :وهو قسامن. وإن تتبعت بعضها فهو استقراء ناقص

 . معلل وهو يفيد اليقني-أ
 . غري معلل وهو يفيد الظن-ب

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٢٥٨ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 " تعليقات عىل النص "
 

ِ والقياس االقرتاين إما أن يرتكب من محليتني كام مر، وإما من متصلتني كقولنا( ِ َّ َّ َ ُّ ًإن كانت الـشمس طالعـة: ُ ُ ِ 
ٌفالنهار موجود، وكلام كان النهار موجودا فاألرض مضيئة، ينتج إن كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة ً ٌ ً َُ ُُ ُ ٌِ ُ ُ. 

ِوإما مركب من منفصلتني كقولنا ِ ٌ ِكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفـرد : ّ ٍُ ُ ٌ ٌ ٌِ ّ ُّ ُ
ِينتج كل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو ُ ٌ ُّ ٍ ِ زوج الفردُ ُ. 

ِوإما من محلية ومتصلة كقولنا ٍ ٍ َِ َكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان جسم، ينـتج كلـام كـان هـذا : ّ ُ ٌ ً َُ ٌ ٍ
ٌإنسانا فهو جسم ً. 

........................................................................................................
ُّوالقيـاس االقـرتاين إمـا أن يرتكـب مـن (بيان القياس االقرتاين احلميل فلذا قـال املـصنف  قد سبق :أقول ُ

َّمحليتني كام مر   فاالقرتاين احلميل ليس فيه أي قضية رشطية، بخالف االقرتاين الرشطي فقد يـشتمل عـىل )َ
ِ وإما من متصلتني كقولنا: (احلملية مع الرشطية ولذا قال ِ ُإن كانت الشمس : َّ ٌطالعة فالنهار موجود، وكلام ِ ُ ً

ٌكان النهار موجودا فاألرض مضيئة، ينتج إن كانت الشمس طالعة فاألرض مضيئة  ً ٌ ً َُ ُُ ُِ وهذا قيـاس بـدهيي  )ُ
ٌوإمـا مركـب مـن  ( اإلنتاج من الشكل األول ألن احلد األوسط وقع تاليا يف الصغرى ومقدما يف الكـربى ّ

ِمنفصلتني كقولنا ّكل عدد إما ز: ِ ٍ ّوج أو فرد، وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفرد ينتج كل عدد إما ُ ٍّ ُِ ُُ ُ ُ ٌ ٌ ٌِ
ِفرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد ُ ُ يقصد بعبارة زوج الزوج هو أن يكون أنصاف العدد الزوجـي زوجيـا  ) ٌِ

نـصفها  فإهنا عدد زوجـي و٤ وهي عدد زوجي، ومثل ٤ فهي عدد زوجي وهلا نصفان مها الـ ٨أيضا مثل 
 عدد زوجي أيضا فهذا يسمى زوج الزوج أي أن داخل العدد الزوجي زوج أيضا، وأما زوج الفرد ٢وهي 

 وهـي ١٠ وهي عدد فردي، ومثـل ٣ وهلا نصفان مها الـ ٦فهو أن يكون أنصاف العدد الزوجي فرديا مثل 
 . وهي عدد فردي أي أن داخل العدد الزوجي عدد فردي٥عدد زوجي ونصفها الـ 

ِإما من محلية ومتصلة كقولناو( ٍ ٍ َِ َكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان جسم، ينتج كلـام كـان هـذا : ّ ُ ٌ ً َُ ٌ ٍ
ٌإنسانا فهو جسم   .فالقضية الصغرى رشطية متصلة والكربى، محلية) ً
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ِوإما من محلية ومنفصلة كقولنا  ٍ ٍ ٌكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقـسم بمتـس: ّ ٍّ ُ ٌُ ٌ ُاويني، ينـتج كـل ٍ ُ ِ
ِعدد إما فرد وإما منقسم بمتساويني ٌ ٌّ ِوإما من متصلة ومنفصلة كقولنا. ٍ ٍ ٍ ٌكلام كان هذا إنـسانا فهـو حيـوان، : ّ ً َ

ُوكل حيوان فهو إما أبيض أو أسود  ينتج كلام كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود ُ ُُ ًُ َ ٍُ. 
ُوأما القياس االستثنائي فالرشطية املوضوع ُ َة فيه إن كانت متصلة فاسـتثناء عـني املقـدم ينـتج عـني التـايل ُّ ُ ِ ِ ُ ً ْ ُْ ِ

ٌكقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان ٌ ٌ ً َ ُْ ِ. 
ُواستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فال يكون  ٌ ً َ ٍْ َِ ُ َ ُِ َ ِ ِ ُ

ِوإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عني أحد اجلزءين ينتج نقيض اجلزء الثاين كقولنـا. ناإنسا ِِ َ ُ ِ ِ ُ ً ً َّالعـدد إمـا : ْ ُ
ُزوج أو فرد لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس زوجا، واستثناء نقـيض أحـدمها ينـتج  َ ُ ٌ َ ُ ٌ ُ ٌ ٌِ ٍِ ُ

 ). َعني الثاين 
........................................................................................................ 

ِوإما من محلية ومنفصلة كقولنا( ٍ ٍ ُكل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج فهو منقسم بمتـساويني، ينـتج كـل : ّ ُ ُُ ٌ ٌِ ٌ ٍّ ٍ
ِعدد إما فرد وإما منقسم بمتساويني  ٌ ٌّ  . لكربى محلية فالصغرى هنا رشطية منفصلة، و ا)ٍ

ِوإما من متصلة ومنفصلة كقولنا( ٍ ٍ ُكلام كان هذا إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان فهو إمـا أبـيض أو أسـود  : ّ ُ ٍ ُ ٌ ً َ
ُينتج كلام كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود  ُُ ً  .فالصغرى متصلة والكربى منفصلة) َ

الستثنائي وهو ما ذكـرت فيـه النتيجـة أو نقيـضها ّثم ملا أهنى الكالم حول القياس االقرتاين بدأ بالقياس ا
َوأما القياس االستثنائي فالرشطية املوضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء عـني املقـدم ينـتج عـني : (فقال ُ ُِ ِ ُ ُ ًّ ْ ُ ُْ ِ

ٌالتايل كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان ٌ ٌ ً َ ُْ املقدم فهنا استثنينا عني ونفس  ) ِ
َواستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم كقولنـا إن كـان هـذا (وهو اإلنسان فأنتج عني التايل وهو حيوان  ْ ِ ِ َ ُ ِ ِ ُ

ُإنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فال يكون إنسانا  ٌ ًٍ َ ُ  .وبقي رضبان عقيامن بينامها يف الرشح )َ
ِوإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء عني أحد اجل( ِ ُ ً ً ِزءين ينتج نقيض اجلزء الثاين كقولناْ ِ َ ُ ٌالعدد إمـا زوج أو : ِ َُّ

َفرد لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد أو لكنه فرد ينتج أنه ليس زوجـا، واسـتثناء نقـيض أحـدمها ينـتج عـني  ُ َ ُ ٌ َ ُ ٌ ُ ٌِ ٍِ ُ
انعـة اخللـو ّ مثل لكنه ليس بزوج فهو فرد أو لكنه ليس بفرد فهو زوج ومل يبني حال ممانعة اجلمع وم)الثاين

 .واهللا أعلم. اختصارا وإلمكان معرفتهام بالتأمل بالقياس عىل احلقيقية
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 )حلول األسئلة والتامرين ( 
 

 )الدرس األربعون ( 
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم كيف يكون الشكل األول من االقرتاين الرشطي؟-١
 .يكون احلد األوسط فيه تاليا يف الصغرى، ومقدما يف الكربى

 هي أنواع القياس االقرتاين الرشطي؟   ما -٢
ما تركب من متصلتني، ما تركب من منفصلتني، ما تركب من متصلة ومنفصلة، ما تركـب مـن : مخسة هي

 .متصلة ومحلية، ما تركب من منفصلة ومحلية
 ؟ تنيمن منفصلو، تنيكب من متصلر مثل بمثالني من عندك لقياس م-٣

 وكلام قلت احلـوادث -تبع السائقون إرشادات املرور كلام قلت احلوادث اكلام: مثال املركب من املتصلتني
 . فكلام اتبع السائقون إرشادات املرور صار الشارع أكثر أمانا-صار الشارع أكثر أمانا

 ودائام إما أن يكون الذايت جنـسا أو -دائام إما أن يكون الكيل ذاتيا أو عرضيا: ومثال املركب من املنفصلتني
 .  فدائام إما أن يكون الكيل جنسا أو فصال أو نوعا أو عرضيا-وعافصال أو ن

 
 :التامرين

 :ّاستخرج النتائج من األقيسة الرشطية اآلتية وبني نوعها
 وكل من بدل اهللا جلـده يف النـار فـسيزداد - كلام نضجت جلود الكفار يف النار بدهلم اهللا جلودا غريها-١

  .متصلة ومحليةمركب من . النار فسيزدادون عذابافكلام نضجت جلود الكفار يف  عذابا؟
فكلـام أوقـدوا نـارا   وكلام أطفأ اهللا نار احلـرب توقـف رشهـا؟- كلام أو قدوا نارا للحرب أطفأها اهللا-٢

 .  مركب من متصلتني.للحرب توقف رشها
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 سـابقا يف اخلـريات أو  ودائام إما أن يكون املؤمن مقتصدا أو- دائام أما أن يكون اإلنسان مؤمنا أو كافرا-٣
مركـب مـن . فدائام إما أن يكون اإلنسان مقتصدا أو سابقا يف اخلريات أو ظاملا لنفسه أو كافرا ظاملا لنفسه؟
 .منفصلتني

فـدائام إمـا أن يكـون   وكل عمل مردود فـال ثـواب فيـه؟- دائام إما أن يكون العمل مقبوال أو مردودا-٤
 . من منفصلة ومحليةمركب. العمل مقبوال أو ال ثواب فيه

فكلام كان اللفظ يقبـل أل   ودائام إما أن يكون االسم معربا أو مبنيا؟- كلام كان اللفظ يقبل أل فهو اسم-٥
 .مركب من متصلة ومنفصلة. فهو إما أن يكون معربا أو مبنيا

 
 )الدرس الواحد واألربعون ( 

 :األسئلة
  يرتكب؟ يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي ومم-١

، ويرتكـب مـن رشطيـة كـربى، ومحليـة صـغرى ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها: القياس االستثنائي هو
 .ّمصدرة بلكن

  ما هو أساس عمل القياس االستثنائي املتصل؟-٢
 .التالزم بني املقدم والتايل فتنطبق عليه قواعد التالزم

 ستثنائي املتصل؟ وغري املنتجة يف القياس االة ما هي الرضوب املنتج-٣
 .استثناء عني املقدم ينتج عني التايل، واستثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم: له رضبان منتجان مها 

   . نقيض التايل، واستثناء نقيض املقدم ال ينتج عني املقدماستثناء عني التايل ال ينتج: وله رضبان عقيامن مها
 

 :التامرين
 :لتالية وبني نوع الرضباستخرج النتائج من األقيسة ا

. َفلست غليظ القلـب لكنهم مل ينفضوا من حولك؟ - ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك-١
 .استثناء نقيض التايل أنتج نقيض املقدم
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 لكنه مل تفتح عليهم بركـات - لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض-٢
 .استثناء نقيض التايل أنتج نقيض املقدم. فلم يؤمنوا ويتقواض؟ من السامء واألر

 لكـن الزنـا قـد فـشا فـيهم؟ - إذا كثر الزنا بني الناس فشت فيهم األمراض التي مل تكن يف أسـالفهم-٣
 .استثناء عني املقدم أنتج عني التايل. األمراض التي مل تكن يف أسالفهمفيهم فكثرت 

. فـسلط اهللا علـيهم عـدوهم لكنهم تركوا اجلهاد؟ - سلط اهللا عليهم عدوهم إذا ترك املسلمون اجلهاد-٤
 .استثناء عني املقدم أنتج عني التايل

 
 )الدرس الثاين واألربعون ( 

 : األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو القياس االستثنائي املنفصل؟-١

 .ما تركب من رشطية منفصلة هي الكربى ومحلية مصدرة بلكن هي الصغرى
  ما هي الرضوب املنتجة يف كل قسم من أقسام املنفصلة؟-٢

 . إثبات املقدم يقتيض انتفاء التايل-١: فهذه هلا أربعة رضوب منتجة هي. مانعة مجع وخلو معا: أوال
 نفـي التـايل يقتـيض ثبـوت -٤.  نفي املقدم يقتيض ثبـوت التـايل-٣.  إثبات التايل يقتيض انتفاء املقدم-٢

 . املقدم
 إثبـات التـايل -٢.  إثبات املقدم يقتيض انتفـاء التـايل-١: فهذه هلا رضبان منتجان. انعة اجلمع فقطم: ثانيا

 . يقتيض انتفاء املقدم
 نفي التايل يقتـيض -٢.  نفي املقدم يقتيض ثبوت التايل-١: فهذه هلا رضبان منتجان. مانعة اخللو فقط: ثالثا

 . ثبوت املقدم
  من أقسام القياس االستثنائي املنفصل؟ مثل بمثال من عندك لكل قسم-٣

 .إما أن يكون احلاكم عادال أو ظاملا لكنه عادل فهو ليس بظامل:  احلقيقية
 .إما أن يكون الزواج واجبا أو مندوبا لكنه واجب فهو ليس بمندوب: مانعة اجلمع
 .       جبإما أن يكون الزواج غري واجب أو غري مندوب لكنه مندوب فهو غري وا: مانعة اخللو
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  :التامرين
 :صغ قياسا وبني نوع الرضب املنتج وغري املنتج من األمثلة التالية

  يكون اإلنسان حرا أو عبدا؟ إما أن-١
 .املقدم أنتج نقيض التايلعني استثناء . لكنه حر فهو ليس بعبد 
 .التايل أنتج نقيض املقدمعني استثناء . لكنه عبد فهو ليس بحر وأ 
 .استثناء نقيض املقدم أنتج عني التايل. بحر فهو عبدلكنه ليس  وأ
 .استثناء نقيض التايل أنتج عني املقدم. لكنه ليس بعبد فهو حر وأ
  إما أن يكون اللفظ اسام أو فعال؟-٢

 .استثناء عني املقدم أنتج نقيض التايل. لكنه اسم فهو ليس بفعل
 . نقيض املقدماستثناء عني التايل أنتج. أو لكنه فعل فهو ليس باسم
 .استثناء نقيض املقدم ال ينتج عني التايل. أو لكنه ليس باسم فال ينتج
  .استثناء نقيض التايل ال ينتج عني املقدم. أو لكنه ليس بفعل فال ينتج

  إما أن يكون اللفظ غري اسم أو غري فعل؟-٣
 . استثناء نقيض املقدم أنتج عني التايل.لكنه اسم فهو غري فعل

 . استثناء نقيض التايل أنتج عني املقدم. فعل فهو غري اسمأو لكنه
 . استثناء عني املقدم ال ينتج نقيض التايل.أو لكنه غري اسم فال ينتج
   . استثناء عني التايل ال ينتج نقيض املقدم.أو لكنه غري فعل فال ينتج
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 )الدرس الثالث واألربعون ( 
 :األسئلة

 وجه الشبه والتاميز بني قياس املساواة والقياس املتعارف عليه؟ يف ضوء ما تقدم ما هي أ-١
 .وجه الشبه بينهام تركبهام من مقدمتني متى سلمتا لزم عنهام قول آخر

وأوجه التاميز أن قياس املساواة ال حد أوسط فيه، وهو يعتمد عىل مقدمة خارجيـة يتوقـف عليهـا صـدقه 
 .عارف عليهويصح تركبه من شخصيتني، بخالف القياس املت

 ّ بني كيف يتوقف قياس املساواة عىل املقدمة اخلارجية؟-٢
 .نأيت بمثال فنراه يصدق لصدق مقدمته اخلارجية نحو زيد أفضل من عمرو وعمرو أفضل من سعيد

ونأيت بمثال آخر عىل نفس صورة القياس فنراه ال يصدق لكذب مقدمته اخلارجية نحو زيـد عـدو لعمـرو 
 .وعمرو عدو لسعيد

  مثل بمثالني من عندك لقياس مساواة؟-٣
 . فاألسد أقوى من الذئب- والنمر أقوى من الذئب-األسد أقوى من النمر

 . فالصالة أهم من املباحات- واملندوبات أهم من املباحات-الواجبات أهم من املندوبات
 
 :تامرينال

 :استخرج النتائج من األقيسة التالية
 .فأبو بكر أفضل من عثامنأفضل من عثامن؟  وعمر - أبو بكر أفضل من عمر-١
 .فمكة أفضل من بيت املقدس واملدينة أفضل من بيت املقدس؟ - مكة أفضل من املدينة-٢
 .فالرشك باهللا أشد حرمة من الزنا والقتل أشد حرمة من الزنا؟ - الرشك باهللا أشد حرمة من القتل-٣
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 )الدرس الرابع واألربعون ( 
 :األسئلة

 وء ما تقدم ما هو التمثيل وما هي أركانه؟ يف ض-١
أصل وفـرع :  وأركانه أربعة.إثبات حكم  يف يشء لوجوده يف يشء آخر يشرتك معه يف علة احلكم: التمثيل

 .وعلة وحكم
  ما هي أمهية التمثيل وهل يفيد اليقني أو الظن وضح ذلك؟-٢

 .ل فهو وسيلة من وسائل االستداللأمهية التمثيل تكمن يف استخراج حكم للفرع بالقياس عىل األص
 .وهو يفيد الظن غالبا وقد يفيد اليقني يف بعض املوارد

  مثل بمثالني من عندك للتمثيل؟-٣
 .  فاستعامل البنادق جائز- واستعامل السهام جائز-استعامل البنادق يف احلرب حيصل به الدفع كالسهام
 - واسـتعامل حليـب األم نـافع للطفـل-حليـب األمحليب األطفال الصناعي حيوي عىل القيم الغذائية ك

 . للطفلفاستعامل احلليب االصطناعي نافع
 

 :التامرين
 :ِّاجعل ما ييل متثيال ووضح أركانه

 فرضب - والتأفف حرام-رضب الوالدين إيذاء هلام كالتأفف  لإليذاء كالتأفف؟ حيرم رضب الوالدين-١
 .احلرمة: اإليذاء، احلكم: ب، العلةالرض: التأفف، الفرع: األصل .الوالدين حرام

 -الكاكـاو حيتـوي عـىل الكـافيني كـالقهوة الكاكاو ينفع يف التنبيه الحتوائه عىل الكـافيني كـالقهوة؟  -٢
: االحتواء عـىل الكـافيني، احلكـم: الكاكاو، العلة: القهوة، الفرع: األصل . فالكاكاو منبه-والقهوة منبهة

 .التنبيه
جلبس يمنـع العـضو املكـسور مـن ايت العضو املكسور ملنعه من احلركة كاخلشب؟   اجلبس ينفع يف تثب-٣

اجلـبس، : اخلشب، الفـرع: األصل .س نافع للمكسورب فاجل- واخلشب نافع للمكسور-احلركة كاخلشب
 .نافع للكسور: منع احلركة، احلكم: العلة
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 )الدرس اخلامس واألربعون ( 
 :األسئلة

 ستقراء وما هي أقسامه؟ يف ضوء ما تقدم ما هو اال-١
تام، وناقص، والناقص يكون معلـال وغـري : وله قسامن. تتبع اجلزئيات للوصول إىل حكم كيل: االستقراء

 .معلل
 ّ هل يمكن أن يفيد االستقراء اليقني بني هذا؟-٢

 .االستقراء التام يفيد اليقني، والناقص يمكن أن يفيده إذا كان معلال
 ء؟ مثل بمثالني لالستقرا-٣

 .معرفة عدد نفوس البرش: مثال االستقراء التام
 معرفة أن كل فاعل مرفوع فلم يتم استقراء كل كالم العرب بحيث ال خيرج عنه :ومثال االستقراء الناقص

  .  مثال واحد
 

 :التامرين
 : حيث كونه تاما أو ناقصا معلال أو غري معلل فيام يأيتّبني نوع االستقراء من

 .استقراء ناقص معللىل األعىل يرجع إىل األرض؟  كل يشء يقذف إ-١
 .استقراء ناقص معلل الفيتامينات ؟ كل إنسان حيتاج لصحته إىل -٢
 .استقراء تام كل خلفاء الرسول صىل اهللا عليه وسلم حكموا بالعدل؟ -٣
 .استقراء تام كل ما يف بستان زيد إما النخيل وإما الربتقال؟ -٤
 .استقراء ناقص غري معللأكثره مخسة عرش يوما؟  أقل احليض يوم وليلة و-٥
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 )الباب الثامن وفيه ثامنية دروس ( 
 

 ) واألربعون دس السادرسال( 
 

 مواد األدلة
 

القيـاس : َقد علمت أن الدليل هو املقصود األهم يف بحـث التـصديقات، وقـد قـسمناه إىل أربعـة أقـسام
 .الستقراءاملتعارف عليه، وقياس املساواة، والتمثيل، وا

 .وهذا هو التقسيم األول للدليل وهو تقسيم بحسب الصورة
 .وهناك تقسيم آخر وهو تقسيم بحسب املادة

، كـأن يكـون ذا حـد أوسـط  ورشوط إنتاجـهطريقة صياغة الدليل وكيفيـة تأليفـه: ونعني بصورة الدليل
 .ويكون من الشكل األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع

 .، أي نفس القضايا هل هي صادقة أو المقدماته التي يبتني منها: يل هيونعني بامدة الدل
 .فنحن نحتاج تارة للبحث يف الدليل من جهة الصورة وقد تقدم البحث يف ذلك، وتارة من جهة املادة

 .، وله مادة وهو القامش املعني الذي خياط منه الثوباكام أن الثوب له شكل وصورة خياط عليه
 . فزيد صاهل- وكل ناهق صاهل-زيد ناهق: مثال

فهذا القياس لو نظرنا إليه من جهة صورته لوجدناه من الشكل األول ألن األوسط وهو نـاهق حممـول يف 
 .الصغرى وموضوع يف الكربى، وصغراه موجبة، وكرباه كلية فقد توفرت فيه رشوط اإلنتاج

يس من جهة صورة الـدليل، ولكـن مـن وأما من جهة مادته فهو قد تألف من مقدمات كاذبة فاخللل هنا ل
 .جهة مادته، ولكي يستقيم الدليل ال بد أن يستقيم من جهة الصورة، ومن جهة املادة

قـول : ونحن يف البحث األول مل نكن هنتم باملادة ألن غرضنا متعلق باهليئة ولذا قـالوا يف تعريـف القيـاس
 فـسينتج القيـاس  عنـد النـاظرصـدقها لزم عنها قول آخر، أي لو فرض متى سلمتمركب من مقدمات 

 .نتيجة صادقة
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 .أما كون القضية صادقة يف نفسها أو غري صادقة فهذا مرتبط بامدة القياس
ففي صورة القياس نبحث عن طريقة تأليف الدليل ورشوط اإلنتاج، ويف مادة الدليل نبحـث عـن صـدق 

 .املقدمة يف نفسها أو عدم صدقها
 .تكون يقينية، وقد تكون غري ذلكومواد األدلة ومقدماهتا قد  

 .قد تكون نظرية، وقد تكون رضوريةواليقينيات 
 .ما حيتاج لدليل:  هو- كام سبق-فالنظري

 . فسيدنا حممد جيب طاعته- وكل رسل اهللا جيب طاعتهم-سيدنا حممد رسول اهللا: مثال
 ):مادتان ( فهذا القياس من الشكل األول وله مقدمتان 

د رسول اهللا وهذه قضية نظرية يقينية ألنه قد قام الدليل القاطع والربهان الـساطع عـىل سيدنا حمم: األوىل
 .صدقها كام هو مقرر يف كتب العقائد

 .كل رسل اهللا جيب طاعتهم، وهذه قضية نظرية يقينية أيضا ألنه قد أقيم عليها الدليل: الثانية
هيي اإلنتـاج فالنتيجـة يقينيـة ال ريـب فيهـا وال ن وقد صيغتا من الشكل األول بدافبام أن القضيتني يقينيت

 .شك
 .ما ال حيتاج لدليل: وأما الرضوري فهو

 :وللرضوري أقسام هي
 .التي حيكم فيها العقل بمجرد تصور طرفيها والنسبة: األوليات وهي: أوال
تمعـان وال النقيضان ال جيتمعان، فمن تصور معنى النقيضني وفهم معنى االجتامع جزم بـأهنام ال جي: مثال

 .حيتاج ألي يشء آخر سوى تصور أطراف القضية
فـسيجزم أن واألكـرب الكل أكرب من جزئه، فمن عرف ما هو املقصود بالكل وعرف املقصود باجلزء : مثال

 .الكل أكرب من جزئه
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة احلس: املحسوسات وهي: ثانيا
ور معنى الشمس ومعنـى مـرشقة والنـسبة بيـنهام كـي جتـزم الشمس مرشقة، فهنا ال يكفي أن تتص: مثال

 .بصدق القضية ألنك ال بد أن تشاهد إرشاق الشمس بعينك كي تصدق بذلك
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 .أنا جائع، فأنت هنا تصدق هبذه القضية ألهنا حتكي عن أمر حتسه بوجدانك وتعيشه واقعا: مثال
 . الظاهر أو احلس الباطنفال فرق يف املحسوسات بني توقف اجلزم بصحة القضية عىل احلس

التي حيكم فيها العقل بمعونة السامع من مجع كثري يستحيل يف نظر العقل أن يتفقـوا : املتواترات وهي: ثالثا
 .عىل الكذب

مثال أبو بكر الصديق هو اخلليفة األول، فهذه ال يصدق العقل هبا بمجرد تصور معناها بل حيتاج مع ذلك 
في أن يسمع من واحد أو اثنني أو ثالثة كي يصل إىل اليقني بل ال بد أن يصله إىل احلس وهو السامع وال يك

 .اخلرب من مجع كثري يستحيل معه االتفاق عىل الكذب
 . أيلول١١أبراج أمريكا نسفت يف أحداث : مثال

ِفهذه الوقعة من شاهدها فهي عنده من احلسيات، ومن سمع هبا من مجع كثري فهي متواترة عنده َ   . 
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار: املجربات وهي: بعا را

البنج خمدر، فهذه القضية حكم بصدقها العقل اعتامدا عىل التجربة والتكـرار فـال يكفـي أن يـشاهد : مثال
 .حصول اخلدر به مرة أو مرتني بل ال بد من التكرار إىل أن يقطع بذلك

 . التجربة والتكرارالسم قاتل، فهذه حيكم هبا العقل بسبب: مثال
 

************************************************************************ 
 

  )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما الفرق بني صورة القياس ومادته؟-١
  ما الفرق بني الرضوريات األربع التي مرت عليك؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الرضوريات؟-٣
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 ) السابع واألربعون درسال( 
 

ِاحلدسيات ْ َ 
 

ٍقد علمت أن الدليل له صورة ومادة، وأن مادة الدليل قد تكون يقينية وقد تكـون غـري يقينيـة، وأن املـادة  ً ُ َِ َ ٌ ٌ َ
ًاليقينية قد تكون أولية حيكم هبا العقل بمجرد تصور أطراف القضية، وقد تكون حـسية حيكـم هبـا العقـل  ًِ

ر أو باطن، وقد تكون متواترة حيكم هبا العقل بواسطة السامع من كثـرة يـستحيل معهـا بواسطة حس ظاه
 . حيكم هبا العقل بواسطة مشاهدة متكررة لنفس النتيجةةاالتفاق عىل الكذب، وقد تكون جتريبي

 : وقد بقي قسامن من أقسام الرضوريات ومها
َّاحلدسيات: أوال ِ ْ َ. 
َّالفطريات: ثانيا ِ ْ ِ. 

َّفاحلدسي ِ ْ  .من غري فعل من اإلنسانليشء حيصل التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار : ات هيَ
فهي كاملجربات حتتاج ملشاهدات متكررة لتدل عىل أن هذا اليشء متسبب من يشء آخر إال أهنا خارجة عن 

 .فعل اإلنسان ومقدوره
نزل مستوى املاء يف النهـر يف وقـت مـا زيد له بستان مطل عىل هنر وله فيه بئر، وصار يشاهد أنه كلام : مثال

 ).ارتفاع ماء البئر سببه انخفاض ماء النهر ( كلام ارتفع مستوى املاء يف البئر، فانتقل ذهنه مبارشة إىل أن 
فهنا حكم العقل بمعونة التكرار لظاهرة ارتفاع ماء البئر عند انخفاض ماء النهر أن ذلك االرتفـاع حـصل 

وانخفاض املـاء ليـسا مـن فعـل اإلنـسان وال حيتـاج ليتـدخل وجيـرب مـاذا بسبب االنخفاض، وارتفاع 
 .سيحصل كام يف املجربات

 .ظاهرة وقعت فريبط الذهن بينها وبني أمر آخرمشاهدات لفاحلدسيات هي عبارة عن 
 :وعند التأمل نجد أن احلدسيات كي حتصل ال بد من توفر جمموعة من األمور هي

 .دا كظاهرة من الظواهر الطبيعية أن يرى الناظر أمرا مشاه-١
 . أن يتكرر مشاهداته له كي يعلم أهنا حالة مطردة-٢
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 . أن يعزو هذه الظاهرة إىل أمر هو السبب يف حصول تلك الظاهرة-٣
 . أن يكون هنالك عالمة قادته إىل الربط بينهام-٤
 .ة كي ال يكون نظريا أن حيصل ذلك الربط بدون فكر وتأمل وطلب دليل بل تذعن به النفس مبارش-٥
 . أن ال يكون تأثري السبب يف تلك الظاهرة أمرا مشاهدا ألهنا حينئذ تكون من املحسوسات-٦

مثل أن يرى شخص املطر ينزل وهو يبلل األرض فيقول ابتالل هذه األرض بسبب املطر فهذه ليست مـن 
وسات فال بـد يف احلـدس مـن احلدسيات بل هي أمر مشاهد أو أن يرى النار وهي حترق الورق فهذه حمس

 .نوع استنباط
أن يرى الناظر القمر والشمس ويرى أنه تارة يصري هالال وتارة يصري قرصا كامال فتارة يصغر وتارة : مثال

يكرب من بداية الشهر إىل هنايته، ويالحظ أن ذلك حيصل بسبب قرب القمر من الشمس فكلام اقرتب منهـا 
ها كلام صغر حتى يصري كاخليط فينتقل ذهنه بسبب هذه املشاهدات إىل أن توسع وكرب القمر وكلام ابتعد عن

 .نور القمر مستفاد من الشمس وليس من ذاته
فهنا تكررت املشاهدات لظاهرة خارجة عن فعل اإلنسان وهي اختالف ضوء القمر عند قربه وبعـده مـن 

 . مر سببه هو الشمسالشمس  فانتقل ذهن زيد بال حاجة إىل وقت يفكر فيه إىل أن نور الق
أو أن يرى الناظر أنه يف حالة توسط األرض بني الشمس والقمر حتـصل حالـه اخلـسوف للقمـر ممـا يـدل 
 .بوضوح أن نور القمر ليس من نفسه بل من الشمس فلام حجبت الشمس عن القمر انمحق ضوء القمر

اهرة هي خسوف القمر عند توسط فهنا لو أردنا أن نستخرج عنارص احلدس املذكورة سابقا لوجدنا أن الظ
األرض بينه وبني الشمس، وأنه كلام تكررت احلالة تلك حصل اخلسوف التام، وأن السبب هنا هو أن نور 
القمر مستفاد من الشمس، والذي دل عىل ذلك هو االنخساف عند احليلولة، وأن ذلك هجـم عـىل نفـس 

 .ل واالستنباط ال أنه مشاهد فهذه هي احلدسياتاحلادس بال فكر وتأمل وأن ذلك التأثري أمر عرف بالعق
أن يرى الناظر األشياء العالية كالسفن يرى من بعيد أعاليها فقط وكلام اقرتبت أخـذت تظهـر أكثـر : مثال

وتكررت هذه املشاهد عنده فانقدح يف نفسه مبارشة أن األرض كروية الشكل وصار هـذا الـشعور يقينـي 
 . تسكن معه النفس وتطمئن به
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أن يرى الناظر أن ثامر األشجار وغريها هتبط دائام وترجع إىل األرض مما يـدل عـىل وجـود اجلاذبيـة : ثالم
 . وأهنا هي سبب السقوط إىل األسفل

أن يرى الناظر يف صباح بعض أيام الشتاء أن زجاج النوافذ قد صار مبتال بال مطر يسقط وتكـررت : مثال
 .الرياح الباردة الرطبةهذه املشاهد عنده فجزم بأن سببها هي 

وهكذا نجد أن احلدسيات هي تفسري لبعض الظواهر وأنه قد استخدم العلامء احلدس لتفسري بعض األمور 
 .الكونية كاألمور الفلكية واحلوادث الطبيعية كالزالزل

فاحلدسيات هي ربط بني يشء مشاهد ويشء آخر عىل أن يكون األمر املـشاهد قـد نـتج مـن ذلـك الـيشء 
ر لوجود عالمة مشعرة بذلك الربط، وحتصل احلدسيات من غري تفكري واستدالل وإال لكانت نظرية اآلخ

 .وإنام هو أمر هيجم عىل النفس بسبب تلك املشاهدات املتكررة
 :تنبيهات
، فالدليل موجود بهتفكري االنتقال الدفعي إىل النتيجة بدون ترتيب دليل يف الذهن وال : احلدس هو: األول
 . حارض يف نفس احلادس من غري ترتيب للمقدمات وال شعور بهولكنه 
احلدس خيتص باحلادس فليس بالرضورة يشاركه يف غـريه، وهلـذا قـد يتوصـل شـخص إىل نتيجـة : الثاين

بواسطة احلدس فتكون القضية بالنسبة له من الرضوريات، وقد يتوصل إليها شخص آخر بالفكر والتأمل 
 .نسبة له من النظرياتوالتحليل فتكون القضية بال

قوة احلدس أحيانا يكون فطريا عند بعض الناس بسبب قوة الذكاء وحدة الذهن، وأحيانـا يكـون : الثالث
بسبب نوع ممارسة لنوع معني من العلوم فيحدس ذهنه هبا كالفلكي فهو حيدس بسبب ممارسة هلـذا العلـم 

ر القمر مستفادا من الشمس بيـنام ال حيـدس ومعاجلة لقضاياه حيدس ذهنه ببعض األمور الفلكية ككون نو
 .غريهم به كأهل النحو والرصف

قد ال يفيد احلدس أكثر من الظن أحيانا مثل أن يشاهد شخص إناء ماء وحوله رشاش ماء فيحدس : الرابع
ذهنه أي خيمن وحيزر بأنه الرشاش حصل من اإلناء، مع أن هذا غري الزم فلعله قد جاء شـخص بـامء مـن 

ر ورش املاء حول اإلناء فمثل هذا احلـدس ال يفيـد إال الظـن السـتناده إىل الظهـور فقـط أي أن مكان آخ
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الظاهر أن الرشاش حصل من اإلناء من غري وجود دليل يستند إليه بخالف احلدسيات السابقة فهي يقينية 
  .  تستند إىل دليل خفي مل يشعر به فتأمله

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة  (

 
  ما هي احلدسيات ؟  يف ضوء ما تقدم-١
  ما هي العنارص الرئيسية للحدسيات؟-٢
 ِّ مثل بمثال من عندك للحدسيات مع بيان انطباق عنارص احلدسيات عليه؟-٣
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 ) الثامن واألربعون درسال( 
 

   الفطريات  
 

 أن احلدسيات والفطريات مها القسامن األخريان للرضوريات الست وقد تقدم الكـالم مفـصال َقد علمت
 .عىل احلدسيات

 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن: وأما الفطريات فهي
بمعنى أنه بعد تصور طريف القضية والنسبة سيجزم الذهن ويوقن بالقضية لوجود دليـل حـارض ال حيتـاج 

سان كي يستحرضه ويفكر فيه بل هو موجود دائام وهلذا مل تعد هذه من النظريات ألن الدليل ال يطلـب اإلن
 . ويبحث عنه بالفكر والتأمل بل هو دائم احلضور فمتى تصور معنى اجلملة جزم هبا

ر  سميت هذه القضايا بالفطريات لرسوخ الدليل يف فطرة اإلنسان فال حيتاج لطلبـه عنـد تـصو أيضاوهلذا
 .القضية

والفرق بينها وبني األوليات أن األوليات ال حتتاج لدليل بعد تصور اجلملة بل هي بنفـسها كافيـة للجـزم 
 .بمضموهنا

األربعة زوج، فإن من تصور األربعة وتصور الزوجية جزم بأهنا زوج ولكن لوجود دليل مقارن هلذه : مثال
 .نقسم إىل متساويني فهو زوج فاألربعة زوجاألربعة تنقسم إىل متساويني وكل ما ي: القضية وهو

فهذا قياس من الشكل األول، ولكن اإلنسان حينام متـر عليـه قـضية األربعـة زوج ال يأخـذ وقتـا ليفكـر 
ويستحرض ذلك القياس ليجزم حينئذ أن األربعة زوج بل هـذا الـدليل حـارض يف نفـسه ال حيتـاج لطلبـه 

 . أن يشعر بهوألجل رسوخه يف ذهنه جيزم بالقضية من غري
 .فاألربعة زوج ألهنا تنقسم ملتساويني، وكوهنا كذلك حارض يف الذهن دائام عند تصور األربعة والزوج

األربعة تنقسم إىل متساويني، كانـت هـذه القـضية أوليـة وليـست فطريـة ألن األربعـة تنقـسم : وإذا قلنا
 .بمتساويني بنفسها ال لوسط حارض
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إىل متساويني فهو زوج، فهذه أولية ألهنا ال حتتاج لوسط فالذهن جيزم هبـا بـال كل ما ينقسم : وكذا إذا قلنا
 . فظهر الفرق بني الفطريات واألولياتمعونة دليل حارض بل هي بنفسها كافية

زم هبـا بـسبب وسـط جـ هالثالثة فرد، فهذه القضية فطرية جيزم هبا العقل مبارشة بعد تصورها ولكن: مثال
 الثالثة ال تنقسم إىل متساويني وكل ما ال ينقسم إىل متساويني فهو فـرد، فالثالثـة حارض يف الذهن وهو أن

 .فرد
وأيضا نقول إن كون الثالثة ال تنقسم إىل متساويني قضية أولية، وكذا قضية كل ما ال ينقسم إىل متـساويني 

 .فهو فرد
 .لبالفطريات تعتمد عىل قياس أويل ولكنه حارض يف الذهن دائام بال فكر وطف

 .االثنان نصف األربعة، فهذه قضية بدهيية واضحة من تصورها جزم هبا مبارشة: مثال
 .زم العقل هبا ال لذات القضية ولكن لدليل حارض دائامجيولكن عند التأمل يظهر أهنا من الفطريات أي 

قـسم عـدد إليـه  وكل ما ين-االثنان عدد انقسمت األربعة إليه وإىل قسم آخر يساويه: وهذا الدليل هنا هو
 . فاالثنان نصف ذلك العدد وهو األربعة-وإىل قسم آخر يساويه فهو نصف ذلك العدد

 .بمعنى ألن االثنني هي أحد قسمي األربعة املتساويني فهي نصف األربعة
فقولنا ألن االثنني كذا هذا وسط ودليل ولكنه حارض دائام وال يطلبه اإلنسان بالتفكري والتأمل لكـي جيـزم 

 .االثنني نصف األربعةبأن 
 . أقسام متساوية للتسعة كانت الثالثة ثلث التسعة٣الثالثة ثلث التسعة فألن الثالثة هي أحد : مثال

وهكذا يف كل نسب األعداد التي تكون قريبة إىل الذهن هي من مصاديق الفطريـات ألهنـا حتتـاج لوسـط 
 .حارض يكون يف نفسه أوليا

 : نتأمل يف حال الفطريات لوجدنا اآليتلو أردنا أنوبعد هذه األمثلة 
، فمتى تـصور النـاظر املوضـوع وتـصور يف الفطريات يكون املحمول الزما للموضوع يف عامل الذهن -١

 .املحمول سيجزم أن املحمول الزم من لوازم املوضوع
 .إن ثبوت ذلك الالزم للموضوع إنام حصل بمعونة وسط خفي حارض -٢

 .نام ثبت لـ أ بوساطة ج الذي ال يغيب عن الذهنأ هو ب، ويكون ب إ: نقول
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األربعة زوج، تكون الزوجية الزمة لألربعة ألهنا تنقسم بمتـساويني فـألن األربعـة تنقـسم : فحينام نقول
 .بمتساويني صارت زوجا

 فالناظر إن ما يميز الفطريات واألوليات عن بقية الرضوريات هو عدم توقف اجلزم بالنسبة عىل احلس -٣
 يتوقف جزمه بثبوت الزوجية لألربعة عىل احلس بل إن بني معنى األربعـة يف الـذهن ومعنـى الزوجيـة ال

تالزم، بخالف بقية األمثلة كالنار حارة فلوال أنه قد أحس الناس بحرارة النار ملا جزموا بالنسبة وهلـذا لـو 
ار وكذا لو قلنا العسل حلو ملن مل يذق قدر أن شخصا ولد يف مكان ما وكرب ومل ير النار فال جيزم باحلرارة للن

العسل إطالقا فال جيزم به فلو قيل له إن العسل هو ما خيرج مـن بطـون النحـل، وتـصور معنـى احلـالوة 
 .كحالوة السكر ملا جزم بثبوت احلالوة للعسل اكتفاء بتصور املعنى بل حيتاج للحس

ه املناطقة يف كتبهم، فمن تلك األمثلـة اللـوازم وهبذا التحليل يمكننا أن نستخرج أمثلة أخرى غري ما يذكر
 .الذهنية اخلارجية التي سبق ذكرها يف مبحث الداللة االلتزامية

 .إذا وجد العلم وجد العامل واملعلوم: مثال
فهذه القضية فطرية ألن من تصور العلم وتصور العامل واملعلوم فسيجزم بالقضية اعتامدا عىل وسط حارض 

ف متعد وكل وصف متعد ال بد له من موصوف وحمل فالعلم ال بد لـه مـن موصـوف وهو أنه العلم وص
 .وحمل ومها العامل واملعلوم

 .متى وجد القتل وجد القاتل واملقتول: مثال
فهذه قضية فطرية تعتمد عىل وسط حارض ال يغيب عند تصور أطراف القضية وهو أن القتل أثر متعد فـال 

 .بد له من فاعل وحمل يقع عليه
 .متى وجد القيام وجد القائم: مثال

 .فهذه قضية فطرية تعتمد عىل وسط خفي وهو أن القيام أثر وفعل فال بد له من فاعل
بعض املناطقة مل يفرقوا بني األوليات والفطريات وجعلوا اجلميع قسام واحدا وهـو األوليـات ألنـه  :تنبيه

 ولعل هذا أفـضل تقلـيال لألقـسام ومنعـا يكفي تصور األطراف للجزم سواء لوحدها أو مع دليل حارض
 .لالنتشار
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   )أسئلة( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي الفطريات؟ -١
   والفطريات ؟ألوليات ا كيف تفرق بني-٢
 ِّ مثل بمثالني من عندك للفطريات؟-٣
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 )الدرس التاسع واألربعون (  
 

 الفرق بني الرضوريات الست 
 

 .َ علمت ما هي الرضوريات الست بشكل مفصلقد
 :ولو أردنا أن نذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست نقول

 .إما أن يصدق العقل بالقضية بال معونة احلس أو مع معونة احلس
والتي يصدق العقل هبا بال معونة احلس إما أن ال يتوقف ذلك التـصديق عـىل دليـل حـارض يف الـنفس أو 

 .يتوقف عىل دليل حارض
 .فالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل دليل حارض يف النفس هي األوليات، والتي يتوقف عليه هي الفطريات

والتي يصدق العقل هبا بمعونة احلس إما أن ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احلـس، أو يتوقـف 
 .عىل يشء آخر غري  احلس

 .س هي املحسوساتفالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احل
 .والتي يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر إما أن يكون ذلك اليشء هو السامع من كثرة أو تكرار املشاهدة

 .فالتي يتوقف التصديق هبا عىل السامع من كثرة هي املتواترات
 . ل منهوالتي يتوقف التصديق هبا عىل تكرار املشاهدة إما أن حتصل بفعل من اإلنسان أو حتصل بغري فع

 .فالتي حتصل بفعل من اإلنسان هي املجربات، والتي حتصل بغري فعل منه هي احلدسيات
 :ولكي تضبط تلك الرضوريات نسلط الضوء أكثر عىل الفروق التي بينها وهي

 .األوليات هي البدهييات الوحيدة التي ال حتتاج ليشء خارج عن تصور أطراف القضية: أوال
ع واملحمول والنسبة جتزم بالنسبة وتصدق بالقـضية بـشكل يقينـي جـازم، وال فبمجرد أن تتصور املوضو

 . حتتاج إىل واسطة من دليل حارض أو حس أو سامع أو تكرار
الفرق بني املحسوسات واملجربات مع أن كال منهام حيتاج للحس هو أن احلس يفيـد اليقـني بقـضية : ثانيا

 .  جتعل القضية كليةشخصية، بينام التجربة تعطي املدلول الكيل أي
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ّإذا قربت يدك من النار فستشعر وحتس أهنا حارة بحاسة اللمس ، فتقول هذه النار حـارة فهـذه مـن : مثال
 .املحسوسات، وإذا جربت ومددت يدك مع هذه النار وتلك وتكرر األمر معك فحينئذ تقول كل نار حارة

املـاء يـروي، فهـذه قـضية شخـصية مـن َإذا رشبت ماء من إنـاء فأحسـست بـالري فـستقول هـذا : مثال
املحسوسات وأنت حتس هبا بوجدانك أي بحسك الباطن، وإذا تكرر معك األمر وكلـام عطـشت رشبـت 

 .ماء فارتويت فستقول كل ماء يروي فهذه قضية كلية من املجربات
 .املجربات= التكرار+ املحسوسات، واحلس= فاحلس لوحده

 إال ما هو جزئي فقط، فال بد للظفر باحلكم الكيل من انضامم أمر آخر وإنام اخرتنا ذلك ألن احلس ال يدرك
 .غري احلس

الفرق بني املحسوسات واملتواترات مع أن كال منهام يـستند إىل حـس، هـو أن املتـواترات تـستند إىل : ثالثا
 .سامع خاص من كثرة حيال معها الكذب، بينام هذه الصفة ال تتوفر يف املسموعات العامة

هـذا الـصوت قـوي فهـذه حمـسوسات، وإذا سـمعت :  إذا سمعت صوت انفجار مدوي فـستقول:مثال
 .صاحبك يتحدث إليك فستقول أنا أسمع صوتك فهذه حمسوسات

إذا أخربك أشخاص كثر باحلرب العرقية اإليرانية بعد مرور أكثر من عرشين سنة عليهـا فستـصدق : مثال
 .وجتزم هبا فهي من املتواترات

 . بني سامع الكالم، واجلزم بمضمون الكالمثم هنالك فرق
إذا حدثك شخص ثقة بأمر ومل حيدثك غريه بـه، فـسامعك لكالمـه مـن املحـسوسات، والتـصديق : مثال

 .بمضمون اخلرب الذي أخربك به من النظريات ألنه خرب واحد
اخلـرب إذا أخربك أشخاص كثر بخرب، فسامعك ألصواهتم من املحـسوسات، والتـصديق بمـضمون : مثال

 .الذي أخربوك به من الرضوريات ألنك جتد نفسك مضطرة ألن تصدق بشكل تام بام قالوا
 .التواتر= الكثرة+ فالسامع
الفرق بني األوليات والفطريات مع أن كال منهام يصدق العقـل هبـام عنـد تـصورمها هـو أن نفـس : رابعا

 .فطريات هناك دليل خفي مع القضيةالتصور كاف للجزم يف األوليات بال حاجة للدليل، بينام يف ال



 -٢٨٠ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

وهلذا تسمى الفطريات بقضايا قياساهتا معها فال تطلب وال يبحث عنها بالفكر بـل الـدليل مـالزم لتلـك 
 .القضايا حيصل يف النفس بال شعور

الفرق بني املجربات واحلدسيات مع أن كال منهام حيتـاج للنظـر هـو أن املجربـات حتـصل بفعـل : خامسا
بتجاربه املتكررة بينام يف احلدسيات هي أمور خارجة عـن فعـل اإلنـسان ال حيتـاج أكثـر مـن اإلنسان أي 

 .مشاهدهتا دون تدخل منه يف حصوهلا
 الدواء الواحد ألكثر من مريض ليخترب النتيجة أو يكرر الكيميائي يف معمله األفعال بإعطاء الطبي:  مثال

 . النتيجة هذا من املجرباتعىل عينات خمتلفة أو يف ظروف خمتلفة ليتحقق من
 .الظواهر الكونية واألمور الطبيعية التي حتصل ويشاهدها اإلنسان هذه من احلدسيات :مثال

 
************************************************************************ 

 
  )أسئلة( 

 
  يف ضوء ما تقدم اذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست ؟-١
 ق بني كل واحدة من الرضوريات ؟ كيف تفر-٢
  ما هو الدليل عىل حرص الرضوريات بالست؟     -٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّعني نوع القضية البدهيية فيام يأيت
 كل أثر ال بد له مـن مـؤثر - عنرت بن شداد أحد فرسان العرب- النبيذ مسكر-الصالة واجبة يف اإلسالم( 

 ازرقـاق - اجلـرس عـال - مسكن للصداعل الرباستو-زء اجلزء جزء ج- االثنان ربع الثامنية-السامء فوقنا
 ).الشفة عند املدخنني سببه التدخني 
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 )مسون  اخلدرسال( 
 

 القياس الربهاين 
 

َقد علمت أن اليقنيات سبع هي النظريات املربهن عليها والرضوريات الـست وقـد تقـدم الكـالم عليهـا 
 .مفصال

 .ة يسمى برهاناوالدليل إذا تركب من مقدمات يقيني
 . فهذه النار حترق اإلنسان- وكل ملتهب حيرق اإلنسان-هذه النار ملتهبة: مثال

 .فهذا برهان والصغرى يقينية من املحسوسات، والكربى يقينية من املجربات، فتكون النتيجة يقينية قطعا
 :ثم الربهان قسامن

ٌّملي -١ ِِ. 
ٌّإين -٢ ِ. 

ُّفالربهان اللمي هو  .ًد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة يف الذهن واخلارجما يكون احل: ِ
ُّوالربهان اإلين هو  . ًما يكون احلد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة فقط: ِّ

 . فهذه احلديدة متمددة- وكل حديدة ارتفعت حرارهتا فهي متمددة-هذه احلديدة ارتفعت حرارهتا: مثال
رارة وهو سبب وعلة إثبات النتيجة كام قد بيناه من قبل حيث فاحلد األوسط يف هذا الربهان هو ارتفاع احل

قلنا إن احلد األوسط يف كل قياس هو الدليل الذي بواسطته تثبت النتيجة فهو علة لثبوت النتيجة يف ذهـن 
 .القايس وهذه صفة عامة لكل قياس

ا فـإن علـة التمـدد ونالحظ أن احلد األوسط وهو ارتفاع احلرارة هو علة وسبب التمـدد يف اخلـارج أيـض
 .للمعادن هي ارتفاع حرارهتا كام هو معلوم

فهذا برهان ملي مأخوذ من كلمة مل الدالة عىل السببية ألن احلد األوسط هو علة إلثبات النتيجـة يف الـذهن 
 .وهو بنفس الوقت علة حقيقية لثبوت التمدد يف اخلارج

 . فهذه احلديدة مرتفعة احلرارة-احلرارةُ وكل حديدة متمددة مرتفعة -هذه احلديدة متمددة: مثال



 -٢٨٢ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

 .ونالحظ هنا أن احلد األوسط وهو التمدد علة إلثبات النتيجة
 .ولكنه ليس علة ارتفاع احلرارة بل بالعكس هو معلول وعلته هي ارتفاع احلرارة

ّفهذا برهان إين منسوب لكلمة إن التي تدل يف اللغة عىل التحقيق والثبوت ِّ. 
ًتارة يكون احلد األوسط فيه علة لثبوت النتيجة يف اخلارج، وتارة ال يكون علة، أي أننـا فاتضح أن القياس 

 .تارة نستدل بوجود العلة عىل وجود املعلول، وتارة نستدل بوجود املعلول عىل وجود علته
 . فزيد حمموم- وكل مصاب بالتهاب فريويس حمموم-ٌزيد مصاب بالتهاب فريويس: مثال

اإلصابة بااللتهاب وهو علة ثبوت احلمى يف اخلارج فهنا اسـتدللنا بوجـود العلـة عـىل فاحلد األوسط هو 
 .وجود املعلول فيكون الربهان مليا

 . فزيد مريض- وكل حمموم مريض-زيد حمموم:  مثال
فاحلمى هي معلولة عن املرض فإن اجلسد يمرض ويلتهب فتظهر احلمى فهنا استدللنا باملعلول عىل العلـة 

 .ّهانا إنيافيكون بر
 . فأبو بكر يدخل اجلنة- وكل مؤمن يدخل اجلنة-أبو بكر مؤمن: مثال

 .فاإليامن وهو احلد األوسط علة وسبب دخول اجلنة، وهو علة إثبات النتيجة يف هذا القياس فيكون مليا
 . فأبو بكر مؤمن-َ وكل من يف اجلنة مؤمن-أبو بكر يف اجلنة: مثال

 .ألوسط معلول لإليامن، وإن كان يف هذا القياس علة لثبوت النتيجة فيكون إنيافالكون يف اجلنة وهو احلد ا
 . فالصالة واجبة- وكل ما أمر اهللا به أمرا جازما فهو واجب-ُالصالة قد أمر اهللا هبا أمرا جازما: مثال

 .فأمر اهللا بالصالة هو علة كوهنا واجبة فيكون الربهان مليا
ستفادة من التواتر، والكربى نظرية يقينية، فالنتيجة يقينية فمـن مل يعتقـد ونالحظ أن الصغرى هنا يقينية م
 .وجوب الصالة كفر والعياذ باهللا

 . فالصالة قد أمر هبا أمرا جازما-ُ وكل واجب قد أمر به أمرا جازما-الصالة واجبة: مثال
 .فالوجوب هو معلول لألمر اجلازم وليس العكس فيكون الربهان إنيا
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 ) أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو الربهان؟-١
  كيف تفرق بني الربهان اللمي والربهان اإلين؟-٢
  مثل بمثالني من عندك للربهان اللمي واإلين؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّعني الربهان اللمي من اإلين فيام ييل
  فهذا حاصل من نار؟- وكل دخان حاصل من نار- هذا دخان-١
  فالنظر لألجنبيات بشهوة يوجب إثام؟- وكل معصية توجب إثام-معصية النظر لألجنبيات بشهوة -٢
 فالرياضـة مفيـدة - وكل ما ينـشط الـدورة الدمويـة مفيـد لإلنـسان- الرياضة تنشط الدورة الدموية-٣

 لإلنسان؟
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 )الدرس الواحد واخلمسون ( 
 

 ت  املقبوال-ّ املسلامت-  املشهورات-املظنونات
 

َقد علمت أن الربهان هو الذي يتألف من مقدمات يقينية سواء أكانت نظرية أم رضوريـة، وهنالـك مـواد 
 .  أخرى غري اليقينيات
 .حيكم فيها العقل حكام راجحا مع جتويز الطرف الثاينالقضايا التي : فأما املظنونات فهي

 .جيح قيام زيد عىل عدمهوقد تقدم تفسري الظن وذكرنا أن فيه ترجيحا بال جزم مثل تر
ّأن ترى شخصا رث الثياب فتقول هذا فقري، فإن كون رث الثياب فقريا أمـرا مظنونـا ولـيس يقينيـا : مثال

 .جلواز أنه يلبس الرث من الثياب مع غناه
أن ترى شخصا يطوف بالليل وخيرج كثريا فتعتقد أنه لص أو من رجال العـصابات فـإن مثـل هـذا : مثال

 .األمر مظنون
أن ترى امرأة متيش مشية مريبة وتلبس مالبس غري حمتشمة ويظهر عىل سلوكها الريبة فتعتقد أهنا من : مثال

 .الزانيات مع أن مثل هذا غري الزم
 .وأكثر أحكام الناس من هذا القبيل مأخوذة من قرائن وأمارات تفيد الظن وال تدل عىل اليقني

 .ليها آراء الناس مجيعا، أو اتفق عليها بعضهمالقضايا التي اتفقت ع: وأما املشهورات فهي
 .العدل حسن، والظلم قبيح: مثال

 .فهذه اشتهرت بني الناس والكل يذعن هبا فتعترب من املشهورات
 .كشف العورة مذموم: مثال

فهذه قضية مشهورة عند أهل األديان وأما اإلباحيون وبعض األقوام البدائية فقد ال يقـرون هبـذه القـضية 
 . غري مشتهرة عندهمألهنا
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ذبح احليوان مذموم فهذه قضية مشتهرة عند كثري من أهل اهلند مع أهنا ال تقبل عند أكثر الناس وهي : مثال
أيضا اليوم صارت مشتهرة عند من يعرفون بالنباتيني الذي يشفقون عىل احليوانـات مـن أن تـذبح ألجـل 

 .اإلنسان
 . اخلصمالقضايا التي يسلم هبا: وأما املسلامت فهي

 .وهذه تستعمل يف املناظرات فيسلم خصمك الذي تناظره وتناقشه بقضية ما فتحتج هبا عليه
 .األمر يفيد الوجوب يسلم هبا خصمك األصويل فتحتج هبا عليه: مثال
أن يسلم خصمك النرصاين بأن عيسى قد مات مع أنه إله فتحتج هبا عليـه وتلزمـه بإلزامـات معينـة : مثال

 .بقصد إفحامه
أن يسلم خصمك اإلمامي أن عليا ريض اهللا عنه زوج ابنته لعمر ريض اهللا عنه فيقال له وكيف زوج : مثال

 !.ابنته لكافر عندكم وعقد الكافر عىل املسلمة ال يصح
 .القضايا التي تؤخذ ممن يوثق فيه: وأما املقبوالت فهي

 . ونحوهم كالقضايا التي تؤخذ من األنبياء والصحابة والصاحلني والعلامء
 .الصلوات اخلمس واجبة والربا حمرم ونحو ذلك: مثال
 .صلة األرحام تزيد يف العمر: مثال
القضايا التي تؤخذ من األطباء والنصائح التي ينصح هبا املريض فإنه يقبلها ثقة فيـه ال أنـه قـد أقـام : مثال

 .عليها الربهان وثبتت عنده بالدليل
 :تنبيهات
ّت فأمرها بني ال يشتبه باليقينيات ألهنا إما أن تكـون رضوريـة أو نظريـة قـد أقـيم بالنسبة للمظنونا:  أوال

عليها الربهان فأورثت بالنفس اليقني، والظنيات ليس بالرضورة أن تكون مطابقة للواقع فقد تكون كذلك 
 .ويكون ما ظنه اإلنسان حقا وقد ال تكون

 حد نفسها من اليقينيات وقـد ال تكـون فـال مـانع أن املشهورات واملسلامت واملقبوالت قد تكون يف: ثانيا
 .تكون القضية الواحدة تدخل يف أكثر من قسم باعتبارات خمتلفة
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الكل أكرب من جزئه، فهذه من األوليات، ومن املشهورات عند كل الناس، ومن املسلامت التي يسلم : مثال
 .هبا اخلصم، وقد تكون من املقبوالت

 .اف للجزم هبا بال حاجة لدليل تعترب من األولياتفهي باعتبار أن تصورها ك
 .وباعتبار أهنا مشتهرة بني الناس تعترب من املشهورات

 .وباعتبار أهنا يسلم هبا اخلصم فهي من املسلامت
وباعتبار أهنا تؤخذ ممن يوثق فيه كأن تؤخذ من املناطقة فهي من املقبوالت كـأن يأخـذها شـخص وهـو مل 

 .صورة تامة كي جيزم بنفسه ومل تشتهر عنده أو يسلم هبا بل أخذها تقليدا للغرييتصور أجزاء القضية ب
 .فاألقسام متداخلة والتفريق حيصل باالعتبارات

املقبوالت قد تورث اليقني كأن تصدر من نبي معصوم، فإنه لكون النبي قد قام الربهان عـىل صـدق : ثالثا
َريب فيه، ومن حسب أن كالم األنبياء ال يفيد اليقـني فقـد كالمه وأنه مؤيد بالوحي فيكون ما قاله حقا ال 

غلط غلطا عظيام، نعم قد ال حيصل اليقني باعتبار عدم قوة الطريق الذي وصل به كالمهم إلينـا، أو يكـون 
وقد ال تفيد املقبوالت أكثر من الظن الـراجح كـالكالم . كالم النبي حمتمال ألكثر من معنى فيحصل الظن

 . يعتقد صالحه أو علمه بعمله كالطبيب واملهندس والكيميائي ونحو ذلكالذي يؤخذ ممن
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-١
  واملقبوالت يقينية أو ظنية؟         هل تعترب املشهورات واملسلامت-٢
  مثل بمثال من عندك لكل واحدة من املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-٣
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 )اخلمسون الثاين و درسال( 
 
  اجلدل-اخلطابة

 
قضايا حيكم هبا العقل حكـام راجحـا مـع جتـويز الطـرف : مواد القياس املظنونات وهيِ أن من َقد علمت

قضايا يسلم :  واملسلامت وهيقضايا اتفقت عليها آراء الناس مجيعا، أو بعضهم،: واملشهورات وهيالثاين، 
 .قضايا تؤخذ ممن يوثق برأيه: هبا اخلصم، واملقبوالت وهي

 .والقياس إذا تألف من املظنونات أو املقبوالت يسمى خطابة
 .وإذا تألف من املشهورات أو املسلامت فيسمى جدال

طابة موجهة لعموم ومجاهري الناس وأكثرهم ال يطيقون الرباهني فيلجأ إىل إقناعهم باستعامل وذلك ألن اخل
 .املقبوالت أو املظنونات

وكلام كان اخلطيب مفوها حيسن أساليب التأثري يف الناس وإقناعهم كلام عظم تأثريه يف الناس وكان داعيـة 
 .ناجحا
ظهر من سلوكها كذا وكـذا فهـي زانيـة ألن كـل مـن تفعـل أهيا الناس إن فالنة : أن يقول اخلطيب : مثال

 .كذلك فهي زانية، فهنا استعمل املظنونات
من : ( أن يقول عليكم بصلة األرحام فإهنا تزيد الرزق وتطيل العمر لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم: مثال

ِرسه أن يبسط له يف رزقه وينْسأ له يف أثره فليصل رمحه  َ مسلم، ومعنى ينسأ له يف أثـره أي رواه البخاري و) ُ
 .، وهنا استعمل اخلطيب كالم من يقبل املستمعون قوله وهو النبي صىل اهللا عليه وسلم يؤخر له يف عمره

وأما القياس اجلديل فألن الغرض منه إفحام اخلصم فيستعمل معه قضايا مـشهورة بـني النـاس واخلـصم 
 .يسلمها، أو غري مشهورة ولكنها مسلمة عنده

اشتهر بني النحاة قضية وهي من عالمات االسم دخول حرف اجلر فيحتج عليهم شـخص بأنـه مـا : ثالم
 . العريعىل بئسدام كذلك فتكون بئس من األسامء ال من األفعال ألنه قد ورد عن العرب نعم السري 

 .موال خيفى أن هذه القضية يصح اعتبارها من املشهورات بني النحاة ومن املسلامت عند اخلص
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 :والفرق بني اخلطابة واجلدل يف أمرين
 .يف مادة القياس فإن مادته يف اخلطابة املقبوالت واملظنونات ويف اجلدل املشهورات واملسلامت: األول
يف الغرض منهام فإن الغرض من اخلطابة هو إقناع اجلمهور من الناس، والغرض من اجلدل إفحـام : الثاين

 .اخلصم وإن مل يقتنع
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

  ما هي اخلطابة وما هو اجلدل؟ يف ضوء ما تقدم-١
  كيف تفرق بني اخلطابة واجلدل؟-٢
  مثل بمثالني للخطابة واجلدل؟-٣
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 )الدرس الثالث واخلمسون ( 
 

 هاتَّ املشب- لومهياتا - َّاملخيالت
 

 أن القياس اخلطايب هو الذي يتألف من املقبوالت واملظنونات، وأن القيـاس اجلـديل هـو الـذي َقد علمت
 .يتألف من املشهورات واملسلامت

 .وقد بقي علينا من مواد القضايا املخيالت والومهيات واملشبهات
بـل تـؤدي إىل انفعـاالت القضايا التي ليس من شأهنا أن توجب تـصديقا يف الـنفس : فأما املخيالت فهي

 .نفسية
أنه ليس الغرض منها التصديق بقضية ما بل يستعملها الشخص ليؤثر عىل مشاعر وأحاسيس غريه إما أي 

 .يشء أو تنفريا منهترغيا يف 
ويسمى القياس الذي يتكون من املخيالت شعرا، وال يشرتط القافية واألوزان الـشعرية وإن كانـت هـي 

 .أشد تأثريا
 :يرغب القائد أن حيمل جنده عىل االستبسال يف املعركة فيقول هلم أن :مثال

َّولو أن احلياة تبقى حلي          لعددنا أضلنا الشجعانا  ْ َ ّ 
ّوإذا مل يكن من املوت بد       فمن العار أن متوت جبانا ُ. 

اجلبن، فهذه مـن فيؤثر هذا الكالم يف النفوس ويلهب املشاعر واألحاسيس فيدفعهم نحو املوت كراهة يف 
املخيالت ألهنا مل تساق ألجل إقناع الناس بقضية ومحلهم عىل التصديق هبا بل الغرض منها حتريك املشاعر 

 .نحو هدف حيدده املتكلم
لو أن زوجك مـا خـرج لكـان اآلن كحـال : أن تقول امرأة جاهلة ألخرى مات زوجها يف سبيل اهللا: مثال

 .ثري هذا الكالم يف النفس حزنا وتأملا وكراهة ألمر اهللافي. وظال حيميككلعينيك وسكنا يؤوي
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وهكذا نجد أن الكالم الشعري يعتمد عىل املخيالت يف إثارة املشاعر فتارة يقودك خلري وتارة يقـودك لـرش 
فتارة حيمل عىل الشجاعة وتارة حيمل عىل اجلبن وتارة يعطي النفس الرسور وتارة يملئها حزنا وتارة ينهى 

 .ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. املنكرات والشهوات وتارة يثري الغرائز والشهواتالناس عن 
 .يتومهها املرء رغم خمالفتها العقلالتي كاذبة القضايا ال: وأما الومهيات فهي

 .      واملقصود بالوهم هنا هو األشياء التي يتومهها اإلنسان ويتأثر هبا وهي خاطئة ال حقيقة هلا
ن يعتقد بعض الناس أن املكان املظلم خميف، مع أنه ال فرق بني املكان امليضء واملكان املظلم فتجـد أ: مثال

 .النفوس تستوحش الظالم مع أنه ال فرق بني املكانني
امليت خياف منه، فهذه قضية مستقرة يف أوهام أكثر الناس مع أنه ال واقع هلا فامليـت ال حـول لـه وال : مثال

ل لشخص نم بجنب ميت الرتعد خوفا فمع أن العقل ال يصدق هبـا إال أهنـا تـسيطر عـىل قوة وهلذا لو قي
 .اإلنسان

 .القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة: َّوأما املشبهات فهي
 .وهي تستعمل للمغالطة واخلداع ولذا كان القياس املؤلف من الومهيات أو املشبهات يسمى سفسطة

 .ناها احلكمة املموهة أي متويه احلق وإظهار الباطل بصورة احلقوهي كلمة يونانية مع
 . فهذا صاهل- وكل فرس صاهل-هذا فرس: أن يشار إىل صورة فرس مرسومة عىل اجلدار فتقول: مثال

فهذا القياس يسمى سفسطة ومغالطة، واخللل جاء من مقدمته الصغرى ألهنا مـن املـشبهات فقولـه هـذا 
 . صورة ورسم فرسفرس غري صحيح وإنام هذا

 . فهذا خياف منه- وكل ميت خياف منه-هذا ميت: أن يقال عن امليت: مثال
 .فهذه سفسطة ومغالطة جاءت من الكربى ألهنا من الومهيات

 .ثم إن السفسطة إنام يلجأ إليها املخادعون خلداع الناس فهي تذكر لتجتنب
 :انتنبيه
ظنيا أو خاطئا بل قد يكون يقينيا ألن هذه األقسام متداخلة الكالم املحرك للمشاعر ليس دائام يكون : أوال

 .كام قد ذكرنا
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قل : ومن إعجاز القرآن الكريم أن يشتمل عىل املواد اليقينية واملؤثرة يف النفوس يف وقت واحد كقوله تعاىل
 .تعملونإن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ثم تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبكم بام كنتم 

فهذه اآلية رغم كوهنا تأخذ بلب اإلنسان وتدفعه إىل اخلوف من الديان فهي حق ال ريب فيها فكل إنـسان 
 .سيموت ال مفر من ذلك ثم يرد إىل اهللا

 .يسمى الربهان واخلاطبة واجلدل والشعر والسفسطة بالصناعات اخلمس: ثانيا
 

************************************************************************ 
 

 )أسئلة ( 
 

 ؟ يف ضوء ما تقدم ما هي املخيالت والومهيات واملشبهات-١
  ما هو الشعر والسفسطة وكيف تفرق بينهام؟-٢
 طة؟ س مثل بمثالني من عندك للشعر والسف-٣
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 )خمططات توضيحية ( 
 

 الصناعات
 

                     اجلدل                     الربهان                   الشعر                      املغالطة                     اخلطابة  
                                 املخيالت                 الومهيات       املشهورات                   املقبوالت                        
 املشبهات                                    الرضوريات     املظنونات                   املسلامت        النظريات            

 األوليات                                                                                                   
       الفطريات                                                                                                           

  املحسوسات                                                                                                                
       املتواترات                                                                                                          

  املجربات                                                                                                                
  احلدسيات                                                                                                         
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 )خالصة الباب (  
 

 .للدليل صورة وهي هيئة تأليف املقدمات، ومادة وهي نفس املقدمات من حيث صدقها وكذهبا
 . ومادة الدليل قد تكون يقينية وغري يقينية

 .واليقينيات نظريات ورضوريات
 : والرضوريات ست هي

 .التي حيكم فيها العقل بمجرد تصور طرفيها والنسبة: يألوليات وه ا-١
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن:  الفطريات وهي-٢
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة احلس:  املحسوسات وهي-٣
ر العقـل أن يتفقـوا التي حيكم فيها العقل بمعونة السامع من مجع كثري يستحيل يف نظ:  املتواترات وهي-٤

 .عىل الكذب
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار: جربات وهي امل-٥
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة التكرار ليشء حيصل من غري فعل اإلنسان:  احلدسيات وهي-٦

ّوالقياس املؤلف من اليقينيات يسمى برهانا وهو ملي إن استدل فيه بالعلة عىل املعلول، وإين إن  استدل فيـه ّ
 .باملعلول عىل العلة

 : أقسام هيسبعةوأما غري اليقينيات أي التي ليس دائام تكون كذلك وإن كانت يف بعض املوارد يقينية فهي 
 .القضايا التي حيكم فيها العقل حكام راجحا مع جتويز الطرف الثاين:  املظنونات وهي-١
 .  الناس مجيعا، أو اتفق عليها بعضهمالقضايا التي اتفقت عليها آراء:  املشهورات وهي-٢
 .القضايا التي يسلم هبا اخلصم: املسلامت وهي -٣
 . القضايا التي تؤخذ ممن يوثق فيه:  املقبوالت وهي-٤
 .القضايا التي ليس من شأهنا أن توجب تصديقا بل تؤدي إىل انفعاالت نفسية:  املخيالت وهي-٥
 .  يتومهها املرء رغم خمالفتها العقلالقضايا الكاذبة التي:  الومهيات وهي-٦
  .القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة:  املشبهات وهي-٧



 -٢٩٤ -                                                                                                                                                                                                       رشح إيساغوجي
============================================================================= 

 

ويسمى القياس املؤلف من املقبوالت واملظنونـات خطابـة، ومـن املـشهورات واملـسلامت جـدال، ومـن 
 .ّاملخيالت شعرا، ومن الومهيات واملشبهات مغالطة
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 "ليقات عىل النص  تع"
 

ٌ من مقدمات يقينية إلنتاج اليقينيات: ُ الربهان هو( ِقياس مؤلف ٍ ٍِ ٌ. 
ٌواليقينيات أقسام ُ : 

ِأحدها أوليات كقولنا الواحد نصفُ االثنني، والكل أعظم من اجلزء،  َ ُ ُ ِ ُ ٌ ٌومشاهدات كقولنا الشمس مـرشقة ُِ ُ ِ ٌ
ٌوالنار حمرقة ِوجمربات كقولنا ، ُ َالسقمونياٌ ِ ُ ٌ، وحدسـيات كقولنـا نـور القمـر مـستفاد مـن ٌ مسهلة للـصفراءََّ َِ ُ ِ ٌ ْ

 .ِالشمس
........................................................................................................

سة أقسام  ملا أهنى الكالم عىل صورة القياس رشع يتكلم يف مادته فقسم القياس بحسب مواده إىل مخ:أقول
ٌقيـاس : ُالربهان هو: (هي الربهان واخلطابة واجلدل والشعر واملغالطة، وبدأ بالربهان ألنه هو أقواها فقال

ٌ من مقدمات يقينية إلنتاج اليقينيات ِمؤلف ٍ  ألنه إذا كانت املقـدمات يقينيـة فالنتيجـة يقينيـة أيـضا، وإذا  )ٍِ
 .فستكون النتيجة غري يقينيةكانت بعض املقدمات يقينية وبعضها غري يقينية 

ّثم قسم الربهان إىل ستة أقسام ومل يـذكر النظريـات املـربهن عليهـا ألهنـا ترجـع إىل الـرضوريات أي أن 
ٌواليقينيـات أقـسام: (النظريات ال بد أن تنتهي مقدماهتا إىل واحدة من هذه الـرضوريات، فقـال ُأحـدها : ُ

ِأوليات كقولنا الواحد نصفُ االثنني، وا ُ ِلكل أعظم من اجلزء ٌِ َ ُ  .أي أكرب منه) ُ
أي حمسوسات فلـيس املقـصود هـو خـصوص املـشاهدات فاملـسموعات واملـشمومات  ) ٌومشاهدات( 

ٌ كقولنا الشمس مرشقة ( وغريها مثلها ُ ٌوالنار حمرقة( هذه مبرصات  ) ِ  . هذه حمسوسات باللمس  )ُ
ِوجمربات كقولنا  ( َالسقمونياٌ ِ ُ  السقمونيا هي عشبة نباتيـة تـسمى بـاملحمودة، واملقـصود ) ٌ مسهلة للصفراءََّ

بالصفراء هو سائل أصفر اللون خمزنه املرارة، له دور هام يف عملية هضم األطعمة الدهنيـة، فتنـاول هـذه 
العشبة يسيل الصفراء ويسهل خروجها من املرارة للمعدة فإن بعض األمـراض التـي تـصيب البـدن قـد 

يف املرارة وقد يمتص الدم الصفراء نظرا لعدم وصوله للمعدة فيسبب أرضارا حيصل من احتباس الصفراء 
 .للجسم فتنفعه السقمونيا وعالمة تسهيل الصفراء حصول اإلسهال ونزول الفضالت
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ِوحدسيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس(  ٌ َِ ُ ِ ٌ عند رؤيـة اخـتالف نـوره بـسبب قربـه وبعـده مـن  ) ْ
 .الشمس أو رؤية اخلسوف

ِومتواترات كقولنا ِحممد صىل اهللاٌ عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت املعجزة عىل يده: ٌ ُِ َ ٌَ َّ . 
ِوقضايا قياساهتا معها كقولنا األربعة زوج بسبب وسط حارض يف الذهن وهو االنقسام بمتساويني ُ َِ ٍِ ٍ َِ ٌ ُ ُ . 

ٌٌ وهو قياسُواجلدل  .ٍ مشهورةٍ من مقدمات مؤلف
ٌ ٌواخلطابة هو قول مؤلف ٍ من مقدمات مقبولة ً من شخص معتقد فيه أو مظنونةُ ِ ٍ ٍ ٍٍ. 

ٌ من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض ُوالشعر وهو مؤلف ُ ُ ٍ ُ. 
ٌ من مقدمات كاذبة شبيه باحلق أو باملشهور أو من مقدمات ومهية كاذبة ٍواملغالطة وهو قياس مؤلف ٍ ٍ ٍ ٍ ٍِ ِ ٌ ُ. 

ُوالعمدة هو الربهان ال غري ُ ُ. 
َوليكن هذا آخر ِ الرسالة يف املنطقْ ِ. 

........................................................................................................ 
إنني نبي مرسل مـن اهللا فهـذا اخلـرب أي قال ) حممد صىل اهللا عليه وسلم ادعى النبوة :  ومتواترات كقولنا(

 وظهـرت املعجـزة عـىل ( رب مجع كثري بام حييل العقل اتفاقهم عىل الكـذبسمعه منه مجع كثري ونقل إلينا ع
ِوقضايا قياساهتا معها كقولنا األربعة زوج بسبب وسط حارض يف الذهن (  وهي القرآن الكريم وغريه )يده ٍِ ٍ َِ َ ٌ ُ ُ

ِوهو االنقسام بمتساويني غني عـن وتسمى بالفطريات، هذا وقد فصلنا الكالم عىل هذه الرضوريات بام ي) ُ
 . اإلعادة

 .أو مسلمة وفات املصنف ذكرها ) واجلدل وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة(
 أو (ككـالم األوليـاء واألطبـاء  )واخلطابة هو قول مؤلف من مقدمات مقبولة من شـخص معتقـد فيـه( 

 .كاعتقاد أن من يلبس املالبس الرثة فهو فقري )مظنونة 
 انبساط النفس هو رسورها ورغبتها يف )سط منها النفس أو تنقبض  والشعر وهو مؤلف من مقدمات تنب(

اليشء، وانقباضها هو كراهتها ونفرهتا من اليشء، كام إذا زين بعض شياطني اإلنسان رشب اخلمر بألفـاظ 
شعرية مرغبة فيها فتنبسط النفس وترشهبا، أو شوه بعضهم ما أحله اهللا كرشب العسل مشبها له بـام خيـرج 

 .رضيع فانقبضت من النفس وكرهتهمن بطن ال
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أي  )واملغالطة وهو قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيه باحلق أو باملشهور أو من مقدمات ومهية كاذبـة (
 املغالطة ترتكب إما من الومهيات مثل امليت خياف منه أو من الشبيهات وهي التي سـميناها باملـشبهات أن

يه باملشهورات، فمثال الشبيهة بـاحلق قولـك لـصورة فـرس هـذه وذكر املصنف أهنا إما شبيه باحلق أو شب
الصورة فرس وكل فرس صاهل، فهذه الصورة صاهلة، ومثال الشبيهة باملـشهور أي الـشبيهة باملقـدمات 

 فهـذا اإلنـسان - وكل من يتكلم بألفاظ العلامء فهو عامل-املشهورة مثل هذا اإلنسان يتكلم بألفاظ العلامء
سفسطي اخللل فيه جاء من الكربى ألنه ليس كل مـن يـتكلم بألفـاظ العلـامء ويـستعمل عامل، فهذا قياس 

 .اصطالحاهتم فهو عامل فهي مقدمة كاذبة شبيهة باملقدمات املشتهرة بني الناس
 .وعىل كل أكثر من عرب يف هذا املقام مل يقسم املشبهات إىل شبيهة باحلق وشبيه باملشهور، ولعل هذا أوىل

 أي املعتمد عليه يف الوصول إىل احلق والصواب هو صناعة الربهان ال غريه )الربهان ال غري والعمدة هو (
 .من خطابة وجدل وشعر ومغالطة

 .وبه خيتم الكتاب )  آخر الرسالة يف املنطق(أي كون العمدة هو الربهان ال غري  ) وليكن هذا (
 .واهللا أعلم

 .به والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصح
 .واحلمد هللا رب العاملني
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  )حلول األسئلة والتامرين( 
 

 )الدرس السادس واألربعون ( 
 : األسئلة

  يف ضوء ما تقدم ما الفرق بني صورة القياس ومادته؟-١
ان صـدق املقـدمات يف نفـسها صورة القياس تعتني بتأليف الدليل وبيان رشوطه، ومادة القياس تعتني ببي

 .ومدى قوهتا وضعفها
  ما الفرق بني الرضوريات األربع التي مرت عليك؟-٢

األوليات ال حتتاج يف اجلزم بالنسبة إىل احلس، بخالف البقية، واحلسيات ال تتوقف عىل سوى احلس بيـنام 
 .املتواترات حتتاج للسامع من كثرة، واملجربات حتتاج إىل تكرر املشاهدات

  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الرضوريات؟-٣
 . الضدان ال جيتمعان: مثال األوليات

 .هذا العسل حلو: ومثال املحسوسات
 .حاتم الطائي جواد: ومثال املتواترات
 .احلامض ينزل الضغط: ومثال املجربات

 
 )الدرس السابع واألربعون ( 

 :األسئلة
 ت ؟  ما هي احلدسيا يف ضوء ما تقدم-١

 .من غري فعل من اإلنسانليشء حيصل  فيها العقل بمعونة التكرار هي التي حيكم
  ما هي العنارص الرئيسية للحدسيات؟-٢

 :ستة هي
 . أن يرى الناظر أمرا مشاهدا كظاهرة من الظواهر الطبيعية-١
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 . أن يتكرر مشاهداته له كي يعلم أهنا حالة مطردة-٢
 .ر هو السبب يف حصول تلك الظاهرة أن يعزو هذه الظاهرة إىل أم-٣
 . أن يكون هنالك عالمة قادته إىل الربط بينهام-٤
 . أن حيصل ذلك الربط بدون فكر وتأمل وطلب دليل بل تذعن به النفس مبارشة كي ال يكون نظريا-٥
 . ألهنا حينئذ تكون من املحسوساتا مشاهدا أن ال يكون تأثري السبب يف تلك الظاهرة أمر-٦
 ل بمثال من عندك للحدسيات مع بيان انطباق عنارص احلدسيات عليه؟ِّ مث-٣

 .أن يشاهد الناظر ظاهرة املد واجلزر عند اختالف تشكالت القمر فيجزم بأهنا مسببة عن القمر 
فهنا شاهد الناظر ظاهرة وهي ارتفاع مياه البحار وهي املد وانخفاضها وهي اجلزر مع تغري حاالت القمـر 

الظاهرة والسبب هنا هو أن القمر جيذب املياه والعالمة هنا هو ارتباط حصول تلك الظاهرة وتكررت هذه 
هبيئات القمر وقد هجم اجلزم بالسببية عىل نفس احلادس وحـصل لـه بـال نظـر، وتـأثري الـسبب يف تلـك 

 .الظاهرة ليس أمرا حمسوسا ظاهرا ظهور احلسيات
 

 )الدرس الثامن واألربعون ( 
 :األسئلة

  ضوء ما تقدم ما هي الفطريات؟  يف-١
 .التي حيكم فيها العقل بمعونة دليل حارض يف الذهن: هي
   والفطريات ؟ألوليات ا كيف تفرق بني-٢

 .األوليات ال حتتاج لدليل حارض بخالف الفطريات
 ِّ مثل بمثالني من عندك للفطريات؟-٣

 .العرشة ثلث الثالثني
َإذا وجد الرشك وجد املرشك واملرشك  .َ به واملرشك فيهِ
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 )الدرس التاسع واألربعون (  
 :األسئلة

  يف ضوء ما تقدم اذكر ضابطا جيمع الرضوريات الست ؟-١
والتي يصدق العقل هبا بال معونة احلس ، إما أن يصدق العقل بالقضية بال معونة احلس أو مع معونة احلس

 . يتوقف عىل دليل حارضإما أن ال يتوقف ذلك التصديق عىل دليل حارض يف النفس أو
 .فالتي ال يتوقف التصديق هبا عىل دليل حارض يف النفس هي األوليات، والتي يتوقف عليه هي الفطريات

والتي يصدق العقل هبا بمعونة احلس إما أن ال يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر غري احلـس، أو يتوقـف 
 .عىل يشء آخر غري  احلس

 . عىل يشء آخر غري احلس هي املحسوساتفالتي ال يتوقف التصديق هبا
 .والتي يتوقف التصديق هبا عىل يشء آخر إما أن يكون ذلك اليشء هو السامع من كثرة أو تكرار املشاهدة

 .فالتي يتوقف التصديق هبا عىل السامع من كثرة هي املتواترات
 . سان أو حتصل بغري فعل منهوالتي يتوقف التصديق هبا عىل تكرار املشاهدة إما أن حتصل بفعل من اإلن

 .فالتي حتصل بفعل من اإلنسان هي املجربات، والتي حتصل بغري فعل منه هي احلدسيات
  كيف تفرق بني كل واحدة من الرضوريات ؟-٢

 .األوليات والبدهييات ال تتوقف عىل احلس والفرق بينهام احتياج الفطريات للدليل دون األوليات
تاج للحس فاحلسيات ال تتوقف عىل غريه، والبقية تتوقف عىل غريه فاملتواترات وأما بقية الرضوريات فتح

حتتاج للسامع من كثرة، واملجربات حتتاج لتكرار املشاهدة واألفعـال واحلدسـيات كاملجربـات إال أهنـا ال 
 .تتوقف عىل فعل اإلنسان

  ما هو الدليل عىل حرص الرضوريات بالست؟     -٣
 .االستقراء الناقص
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 :التامرين
 :ّعني نوع القضية البدهيية فيام يأيت

 عنـرت بـن شـداد أحـد فرسـان العـرب -جمربـات النبيـذ مـسكر -متواتراتالصالة واجبة يف اإلسالم ( 
 جـزء -فطريـات االثنان ربع الثامنية -حسيات السامء فوقنا -أوليات كل أثر ال بد له من مؤثر -متواترات

 ازرقـاق الـشفة عنـد - حـسيات اجلـرس عـال -جمربـاتسكن للصداع  مل الرباستو-أولياتاجلزء جزء 
  ).حدسياتاملدخنني سببه التدخني 

 
 )الدرس اخلمسون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم ما هو الربهان؟-١

 .هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية
  كيف تفرق بني الربهان اللمي والربهان اإلين؟-٢

 . ملي وإذا استدل باملعلول عىل العلة فهو إينإذا استدل بالعلة عىل املعلول فهو
 اإلين؟و مثل بمثالني من عندك للربهان اللمي -٣

 .برهان ملي.  فهذا الشخص حيد- وكل من زنى حيد-هذا الشخص قد زنى
 .ّ برهان إين. ففرعون كافر- وكل من خيلد يف النار فهو كافر-فرعون خالد يف النار

 
 :التامرين

 : من اإلين فيام ييلّعني الربهان اللمي
 .ّإينبرهان   فهذا حاصل من نار؟- وكل دخان حاصل من نار- هذا دخان-١
 فالنظر لألجنبيات بـشهوة يوجـب إثـام؟ - وكل معصية توجب إثام- النظر لألجنبيات بشهوة معصية-٢

 .برهان ملي
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فالرياضـة مفيـدة  - وكل ما ينـشط الـدورة الدمويـة مفيـد لإلنـسان- الرياضة تنشط الدورة الدموية-٣
 .برهان مليلإلنسان؟ 

 
 )الدرس الواحد واخلمسون ( 

 :األسئلة
  يف ضوء ما تقدم كيف تفرق بني املظنونات واملشهورات واملسلامت واملقبوالت؟-١

املظنونات حيكم هبا العقل حكام راجحا بناء عىل أمارة، واملشهورات هي املشتهرة والذائعة بني مجيع الناس 
 . يوثق فيهنسلمها اخلصم، واملقبوالت هي التي تؤخذ مميملسلامت هي التي أو بعضهم، وا

  هل تعترب املشهورات واملسلامت واملقبوالت يقينية أو ظنية؟-٢
 .        هي ظنية يف أكثر املوارد وقد تكون يقينية كاملقبوالت التي تؤخذ من األنبياء

 شهورات واملسلامت واملقبوالت؟ مثل بمثال من عندك لكل واحدة من املظنونات وامل-٣
 .   فتحسب أنه صحيح البدن ضخامأن ترى شخصا سمينا: مثال املظنونات

 .الكليات مخس مشتهرة عند املناطقة: ومثال املشهورات
 . اليهودي أهنم شعب اهللا املختارأن يسلم : ومثال املسلامت
 .  تعتقد أهنا صحيحةأن يرسم لك املهندس خارطة لبيتك فتقبلها و: ومثال املقبوالت

 
 )الدرس الثاين واخلمسون ( 

 :األسئلة
  ما هي اخلطابة وما هو اجلدل؟ يف ضوء ما تقدم-١

 .اخلطابة هي قياس مؤلف من املقبوالت واملظنونات، واجلدل هو قياس مؤلف من املشهورات واملسلامت
  كيف تفرق بني اخلطابة واجلدل؟-٢

 :يفرق بينهام من جهتني
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جهة مواد القضية فإهنا خمتلفة، ومن جهة الغـرض فـإن الغـرض مـن اخلطابـة إقنـاع اجلمهـور األوىل من 
 .والغرض من اجلدل إفحام اخلصم ولو مل يقتنع

  مثل بمثالني للخطابة واجلدل؟-٣
 فهذا البيت عـىل وشـك -يم البناء فهو عىل وشك السقوط وكل قد-هذا البيت قديم البناء: مثال اخلطابة

 .السقوط
 -هذا اللفظ أمر: ِّ أن حيتج عىل شخص أو مجاعة يسلمون بأن األمر دال عىل الوجوب فيقال:ل اجلدلومثا

 . فهذا اللفظ يدل عىل الوجوب-وكل أمر يدل عىل الوجوب
 

 )الدرس الثالث واخلمسون ( 
 : األسئلة

 ؟ يف ضوء ما تقدم ما هي املخيالت والومهيات واملشبهات-١
 . ليس من شأهنا أن توجب تصديقا يف النفس بل تؤدي إىل انفعاالت نفسيةيالقضايا الت: املخيالت هي
 .القضايا الكاذبة التي يتومهها املرء رغم خمالفتها العقل: والومهيات هي
 . القضايا الكاذبة التي تشتبه بالقضايا الصادقة: واملشبهات هي

  ما هو الشعر والسفسطة وكيف تفرق بينهام؟-٢
 املخيالت يراد به التأثري عىل املـشاعر، والسفـسطة قيـاس مؤلـف مـن الومهيـات الشعر قياس مؤلف من

 .واملشبهات يراد به التمويه
 طة؟ س مثل بمثالني من عندك للشعر والسف-٣

 الـذكر يرفـع واجلـود -ب شخص آخر باجلود فيقول له بذل املال للمحتـاجني جـودِّأن يرغ: مثال الشعر
 .اجني يرفع الذكر ويكثر الرزق فبذل املال للمحت-ويكثر الرزق 

 .  فزيد نوع- واإلنسان نوع-زيد إنسان: ومثال السفسطة
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 )أهم املصادر التي رجعت إليها ( 
 

 . الربهان إلسامعيل كلنبوي مع حاشيتيه للبنجويني وابن القره داغي-١
 . حوايش الشمسية-٢
 . رشح اخلبييص عىل التهذيب بحاشية الدسوقي والعطار-٣
 .ي وحواشيه فنار-٤
 .   املطلع عىل إيساغوجي مع حاشيتي احلفني والعطار-٥
 . الدر الناجي عىل إيساغوجي للتوقادي-٦
 . حاشية الباجوري عىل رشح السنويس يف املنطق-٧
 . الرد عىل املنطقيني البن تيمية-٨
 . رسائل الرمحة يف املنطق واحلكمة لعبد الكريم املدرس-٩
 . ة امليداين ضوابط املعرفة حلبنك-١٠
 . املنطق للمظفر-١١
 . خالصة علم املنطق للفضيل-١٢
 . املنطق يف شكله العريب ملحمد املبارك عبد اهللا-١٣
 . تنوير األذهان لفهم علم امليزان لعبد اجلليل آل مجيل-١٤
 . آداب البحث واملناظرة ملحمد األمني الشنقيطي-١٥
 .ملسلمني يف رأي اإلمام ابن تيمية لعيل إمام عبيد أثر املنطق األرسطي عىل اإلهليات عند ا-١٦
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